
Załącznik nr 1 Cennik wynajmu pomieszczeń

numer rodzaj informacje szczegółowe

stawka 

komercyjna 

[netto/h]

stawka 

niekomercyjna 

[netto/h]

 nr 19 konferencyjna
pojemność: 80-100 osób*,              

powierzchnia 93 m2 60 zł 45 zł

nr 24 konferencyjna
pojemność: 30-40 osób*,                       

powierzchnia 42 m2 45 zł 30 zł

nr 28 konferencyjna
pojemność: 10 osób,                                       

powierzchnia 20 m2 25 zł 10 zł

 nr 17 baletowa duża powierzchnia 132 m2 65 zł 45 zł

 nr 30 baletowa mała powierzchnia 64 m2 45 zł 30 zł

Galeria Szutuk 

Wszelakich
wystawowa

pojemność: 80-100 osób*,                  

powierzchnia 93 m2 55 zł 40 zł

 kinowo-

teatralna
widowiskowa

parter: 200 miejsc,                                                 

balkon: 100 miejsc
300 zł 200 zł

numer rodzaj informacje szczegółowe

stawka 

komercyjna 

[netto/h]

stawka 

niekomercyjna 

[netto/h]

 nr 22 konferencyjna
pojemność: 80-100 osób*, powierzchnia 

93 m
2 40 zł 20 zł

 nr 32 konferencyjna
pojemność: 15-30 osób*,             

powierzchnia 45 m
2 30 zł 15 zł

 kinowo-

teatralna
widowiskowa pojemność: 120 osób 200 zł 100 zł

* przy wynajmie stałym stawki ustalane są indywidualnie

Wynajem pomieszczeń w Domu Kultury "CHEMIK"

Wynajem pomieszczeń w Domu Kultury "LECH"
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Załącznik nr 1 Cennik wynajmu pomieszczeń

numer rodzaj informacje szczegółowe

stawka 

komercyjna 

[netto/h]

stawka 

niekomercyjna 

[netto/h]

 nr 2 konferencyjna
pojemność: 30-40 osób*,                       

powierzchnia 50 m2 40 zł 25 zł

 nr 4
konferencyjno - 

widowiskowa

pojemność: 100-130 osób*,                

powierzchnia 118 m2 60 zł 30 zł

 nr 25 baletowa powierzchnia 72 m2 40 zł 30 zł

 prób 
studio nagrań 

(nagrywanie)
powierzchnia 68,5 m2 50 zł 30 zł

 prób muzyczna powierzchnia 49,7 m2 - 30 zł

Galeria        Na 

Strychu
wystawowa powierzchnia 239 m2 150 zł 100 zł

 kinowo-

teatralna
widowiskowa pojemność: 150 miejsc 250 zł 150 zł

numer rodzaj informacje szczegółowe

stawka 

komercyjna 

[netto/h]

stawka 

niekomercyjna 

[netto/h]

nr 1 widowiskowa
pojemność: 100-150 osób*, powierzchnia 

215 m
2

300 zł/dobę;                    

60 zł/h

175 zł/dobę;                          

35 zł/h

zaplecze zaplecze kuchenne -
150 zł/dobę;                       

30 zł/h

75 zł/dobę;                        

15 zł/h

* przy wynajmie stałym stawki ustalane są indywidualnie

Wynajem pomieszczeń w Domu Kultury "KOŹLE"

Wynajem pomieszczeń w Domu Kultury "KOŹLE - ROGI"
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