Zał. do Zarządzenia nr 15 z 2017 Dyrektora CKŚ

CENNIK WYNAJĘCIA POMIESZCZEŃ W CKŚ - ZGODA
l.p.

Cena
bez podatku VAT
za 1 godz. użytkowania

Cena
bez podatku VAT
za 10 godz. użytkowania

300,00zł

3000,00zł

180,00 zł.

1800,00 zł.

3 Sala widowiskowa
Hol

150,00 zł.

1500,00 zł.

4 Sala baletowa lub świetlica
Hol

120,00 zł.

1200,00 zł.

5 Sala baletowa lub świetlica lub hol

60,00 zł.

600,00 zł.

6 Sala nr 17

60,00 zł.

600,00 zł.

7 Sala nr 23

60,00 zł.

600,00 zł.

Pomieszczenie

Sala widowiskowa
1 Hol
Sala baletowa
Świetlica
Sala widowiskowa
2 Hol
Sala baletowa lub świetlica

8. Sale dla zespołów muzycznych / wg umowy najmu / - 100,00 zł. / brutto / miesięcznie
(korzystających także z mediów ) dla najemców nie korzystających z mediów cena najmu wynosi
70,00 zł. / brutto / miesięcznie
9. Wynajem dla jednostek miejskich organizujących imprezy tematyczne na swoje potrzeby w
tym: dla dzieci , młodzieży , seniorów itp. – 5,00 zł. / za godzinę - / średnio 50,00 zł. za zgodą
Prezydenta Miasta /
10. Opłata za reklamę na terenie CKŚ / baner / - opłata 30,00 zł. + VAT / miesięcznie
CKŚ - LIPINY
l.p.
Pomieszczenie

Cena
bez podatku VAT
za 1 godz. użytkowania

Sala widowiskowa
zaplecze na catering
150.00 zł.

1

Cena
bez podatku VAT
za 10 godz. użytkowania

1.500,00 zł. / 10 godz.
3.600,00 zł. / 24 godz.

Sala nr 4
2

40.00 zł.

400.00 zł

Cena wynajęcia podlega negocjacji.
Cena wynajęcia może wzrosnąć lub być obniżona w zależności od rodzaju i charakteru imprezy.
Do ceny wynajęcia każdorazowo należy doliczyć 23% podatku VAT.
Przy wynajęciu powyżej 4 godzin cena wynajęcia obejmuje dostęp do szatni, toalet, utrzymanie
czystości w toaletach i na obiekcie, zabezpieczenie elektryka i strażaka.
Cena wynajęcia nie obejmuje ochrony obiektu podczas imprezy. Ochronę obiektu na czas imprezy
zabezpiecza wynajmujący.

