
Załącznik nr 1 
do Regulaminu wynajmu pomieszczeń,  

sprzętu i wyposażenia 

                                                                                                                          

 

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ORAZ 

ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

W REGIONALNYM CENTRUM KULTURY W DRZEWICY 

 

 

SALA WIDOWISKOWA - 300 miejsc siedzących w układzie kinowym 

 

1. Na imprezę komercyjną, np. kabaret, koncert, spektakl teatralny wraz z oświetleniem  

     i nagłośnieniem:  

  - od poniedziałku – do piątku 1.500,00 zł brutto 

  - od soboty do niedzieli 2.000,00 zł brutto 

 

2. Na imprezę komercyjną, np. kabaret, koncert, spektakl teatralny bez oświetlenia 

      i nagłośnienia:  

   - od poniedziałku .– do piątku 1.000,00 zł brutto 

   - od soboty do niedzieli 1.500,00 zł brutto 

 

3. Na widowisko dla dzieci: 

 - w godz. pracy szkół i przedszkoli 500,00 zł brutto 

 

4. Na szkolenia, konferencje, narady: 

 - do 3 godzin 500,00 zł brutto 

 - każda następna rozpoczęta godzina 50,00 zł brutto 

 

5. Dla organizacji współpracujących z RCK, szkół, przedszkoli – występ + jedna próba  

     z nagłośnieniem  i oświetleniem: 

  - do 3 godzin 200,00 zł brutto 

     - każda następna rozpoczęta godzina 50,00 zł brutto 

 

6. Obsługa szatni na imprezach komercyjnych: 

  - 1 godzina 25,00 zł brutto 

 

7. Udostępnienie rzutnika, ekranu na imprezach komercyjnych: 

  - godzina 20,00 zł brutto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SALA KONFERENCYJNA – parter, ok.60 miejsc siedzących 

SALA WIELOFUNKCYJNA – I piętro, ok.60 miejsc siedzących 

 

1. Na spotkania komercyjne np. zebrania, pokazy, szkolenia, konferencje, kiermasze:  

  - 1 godzina 100,00 zł brutto 

 

2. Na spotkania niekomercyjne:  

  - 1 godzina 50,00 zł brutto 

 

3. Sprzęt nagłośnieniowy z obsługą: 

  - 1 godzina 100,00 zł brutto 

 

 

SALA TANECZNA – I piętro 

 

1. Na zajęcia fitness, naukę tańca itp. 

 - 2 godziny lekcyjne 100,00 zł brutto 

 

 

HOL GŁÓWNY 

 

1. Na pokazy, kiermasze: 

 - do 12 godzin 200,00 zł brutto 

 
 

DODATKOWO OFERUJEMY: 

 

1. Wynajem sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą poza obiekt: 

  - do 12 godzin – 1.000,00 zł brutto 

 

2. Wynajem świateł estradowych wraz z obsługą poza obiekt: 

  - do 12 godzin – 500,00 zł brutto 

 

3. Wynajem rzutnika z ekranem:  

 - do 12 godzin – 50,00 zł brutto 

 

4. Projekt i wykonanie baneru na imprezę – 200,00 zł brutto 

  

5. Projekt i wykonanie plakatu + wydruk 10 szt. w formacie A1 lub  20szt. w formacie A2  

    – 100 zł brutto 

    - dodatkowy wydruk 10 szt. w formacie A1 lub  20szt. w formacie A2 – 50 zł brutto 

 

6. Obsługa kasy przy sprzedaży biletów: 

– 3% wartości biletu  

 



Ustalone ceny wynajmu nagłośnienia, oświetlenia dotyczą wynajmu z podstawowym, 

istniejącym wyposażeniem bez realizacji dodatkowych warunków technicznych. 

Ceny zawarte w cenniku nie obejmują kosztów transportu do miejsc realizacji imprezy. 
 


