Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2022
Dyrektora Centrum Kultury w Śmiglu

Cennik wynajmu i wypożyczeń w Centrum Kultury w Śmiglu
Podane ceny są cenami brutto

SALA WIDOWISKOWA
1
Komunia
2
Zebrania, kursy z kuchnią do 50 osób
3
Zebrania, kursy z kuchnią do 100 osób
4
Zebranie, kursy bez kuchni do 170 osób
5
Korzystanie z kuchni przez instytucje
i organizacje zwolnione z opłat za wynajem sali
6
7

Stypa
Spektakle edukacyjne za pierwszy

8
9
10
11

Koncerty komercyjne (bez nagłośnienia i oświetlenia)
Koncerty komercyjne (z nagłośnieniem i oświetleniem)
Kursy, zajęcia wielogodzinne
Zajęcia kulturalne o szczególnym znaczeniu
dla środowiska śmigielskiego

SALA KLUBOWA
1
Komunia
2
Zebranie z kuchnią do 50 osób
3
Zebranie bez kuchni do 80 osób
4
Korzystanie z kuchni przez instytucje i organizacje
zwolnione z opłat za wynajem sali
5
6
7

Stypa
Zajęcia kulturalne o szczególnym znaczeniu
dla środowiska śmigielskiego
Kursy wielogodzinne

SALA KINOWA
1
Zebranie z kuchnią do 50 osób
2
Zebranie bez kuchni do 80 osób
3
Zajęcia kulturalne o szczególnym znaczeniu
dla środowiska śmigielskiego
4
Korzystanie z kuchni przez instytucje i organizacje
zwolnione z opłat za wynajem sali
5

Kursy wielogodzinne

600,00 zł
80,00/h
100,00 zł/h
60,00 zł/h
50 zł za zastawę
na każde 50 osób
800,00 zł
500,00 zł,
za każdy następny 400,00 zł *
1300,00 zł*
2500,00 zł*
50,00 zł/h*
25,00 zł/h*
600,00 zł
80,00 zł/h
50,00 zł/h
20 zł za zastawę
na każde 20 osób
200,00 zł/h
20,00 zł/h*
25,00 zł/h
60,00 zł/h
40,00 zł/h
20,00 zł/h*
20 zł za zastawę
na każde 20 osób
25,00 zł/h

SALKA KAMERALNA
1.
Zebrania, szkolenia do 20 osób
2.
Kursy wielogodzinne

40,00 zł/h
25,00 zł/h

INNE WYPOŻYCZENIA
Meble, zastawa stołowa, obrusy
1
Stół
2
Krzesło
3
Naczynia porcelanowe
4
Naczynia szklane
5
Sztućce
6
Obrusy

6,00 zł/szt
4,00 zł/szt
2,00 zł/szt.
1,50 za/szt.
1,50 zł/kompl.
8,00 zł/szt.

1.Centrum Kultury udostępnia pomieszczenia bezpłatnie:
a) szkołom na imprezy związane z realizacją programy dydaktycznego (akademie, mityngi, przedstawienia
teatralne, koncerty, baliki – tylko dla dzieci przedszkolnych i zerówek), bez używalności kuchni i zastawy
stołowej
b) organizacjom wyższej użyteczności publicznej na imprezy niedochodowe, związane z działalnością
statutową, bez używalności kuchni i zastawy stołowej.
Ulgi w opłatach w wysokości 50%, stosowane będą wobec organizacji i towarzystw związanych z
działalnością Centrum Kultury w Śmiglu (m.in. „Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta OSP w Śmiglu, ZPiT „Żeńcy Wielkopolscy”, Klub Seniora), organizujących imprezy
dochodowe.
Dopuszcza się negocjowanie ceny wynajmu, w przypadku spektakli i imprez o szczególnym znaczeniu dla
środowiska śmigielskiego.
* - Obowiązuje opłata ZAiKS, którą uiszcza najemca.

Nagłośnienie
1
System I
2x 2600 W IBL SRX
2 szt. - kolumny 1200 W
2 szt. - głośnik basowy 1400 W
1 sz. - mikser 24 kanałowy
4 szt. - wzmacniacz
2 szt - monitory 250W
mikrofony
2.

3.

4.

5.

6.

1300,00 zł

System II
2 szt. - kolumny 1200 W
1 sz. - mikser 24 kanałowy
4 szt. - wzmacniacz
2 szt - monitory 250W
mikrofony

800,00 zł

System III
2 szt. - kolumny JBL 350 W
1 sz. - mikser 3
1 szt - monitor odsłuchowy 250W
mikrofony

400,00 zł

System IV
1 szt. - kolumna JBL 350 W
1 sz. - mikser 3
mikrofony

150,00 zł

System V
1 szt. - kolumna mobilna
mikrofon bezprzewodowy

50,00 zł

Mikrofony
mikrofony SHURE SM-57 - do 4 szt.
mikrofony Beta 58 - do 4 szt.
mikrofony SHURE bezprzewodowe SM-58 - do 4 szt.

50,00 zł/szt

Istnieje możliwość innego skonfigurowania systemów nagłaśniających. W skład systemów
wchodzą: pełne okablowanie (sygnałowe i elektryczne), statywy do kolumn, statywy do mikrofonów.
Podane ceny dotyczą sprzętu nagłaśniającego na czas do 4 godzin.
Dodatkowe opłaty:
a) transport:

- bezpłatnie w obrębie miasta,
- 20,00 zł w obrębie gminy,
- 1,50 zł za 1km, poza obszarem gminy Śmigiel
b) obsługa - 50 zł za godzinę pracy jednego akustyka

Multimedia
1
Rzutnik multimedialny mały
2
Rzutnik profesjonalny
( wraz obsługa i transportem do 20 km)
3
Ekran mały (1,90m x 2,60m)
4
Ekran duży (3,80 m x 4,80 m, wraz z obsługą)

Udostępnienie terenu
1
Udostępnienie terenu
2
Udostępnienie terenu z dostępem do prądu
3.
Udostępnienie terenu pod stoiska handlowe
w zależności od rangi imprezy i asortymentu
- do negocjacji

80,00 zł/doba
500,00 zł/seans
50,00 zł/doba
350,00 zł/seans

100,00 zł
200,00 zł

