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Cennik opłat za usługi  świadczone  przez Miejski Dom Kultury
w Świnoujściu

I. WYNAJEM   POMIESZCZEŃ
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO I UL. JANA MATEJKI

CENA

1.

Sala sportowa 
 w godz. od 8:00 do 15:00

 w godz. od 15.00 do 22.00

30,00 zł + VAT

40,00 zł + VAT

2.

Sala teatralna 

 sympozja, szkolenia, itp. z techniką sceniczną

 impreza estradowa bez techniki scenicznej 

 impreza estradowa z techniką sceniczną bez spełniania ridera

 cele edukacyjne z techniką sceniczną 

 cele edukacyjne bez techniki scenicznej  

300,00 zł + VAT/godz. 

600,00 zł +VAT/impreza

1.200,00 zł +VAT/impreza

400,00 zł + VAT/impreza

200,00 zł + VAT/impreza

3. Sala konferencyjna 50,00 zł +VAT/godz.

4. Sala gimnastyczna 15,00 zł + VAT/godz.

5. Sala kameralna 100,00 zł + VAT/godz.

6. Galeria ART 200,00 zł + VAT/godz.

II. WYNAJEM APARATURY OŚWIETLENIOWEJ,
NAGŁOŚNIENIOWEJ

CENA

1. Zestaw nagłośnieniowy koncertów estradowych bez spełniania ridera  3.000,00 zł + VAT /koncert 

2. Zestaw   nagłośnieniowy kabaretów, konferencji, recitali, itp. 600,00 zł + VAT/wydarzenie

3. Zestaw oświetleniowy LED koncertów estradowych 3.000,00 zł +VAT/ koncert

4. Zestaw oświetleniowy LED kabaretów, konferencji, recitali, itp. 600,00 zł + VAT/wydarzenie

III. MUSZLA KONCERTOWA CENA

1. Wynajem  obiektu bez techniki scenicznej 150,00 zł +VAT/godz.

2. Wynajem obiektu  z techniką sceniczną 1.200,00 zł +VAT/ dzień

3.
Dzierżawa terenu: 

 w okresie od 01.06 do 31.08

 pozostałe miesiące

70,00 zł +VAT/m2

 50,00 zł + VAT/m2
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IV. AMFITEATR CENA

1.

Wynajem obiektu na wydarzenie:

 do 300 osób biorących udział w wydarzeniu     

 od 301 do 600 osób biorących udział w wydarzeniu

 powyżej 600 osób biorących udział w wydarzeniu  

 powyżej 1000 osób biorących udział w wydarzeniu 

1.200,00 zł + VAT

2.200,00 zł + VAT

3.200,00 zł + VAT

4.200,00 zł + VAT

2. Wynajem sali audiowizualnej 50,00 + VAT/godz.

3. Wynajem całego obiektu  z częścią hotelową i terenem przyległym  na
organizację wydarzeń  zamkniętych np. szkolenia, eventy firmowe.

cena negocjowana

4.

Wynajem pokoi gościnnych:

w okresie od 01.01 do 19.06 oraz w okresie od 26.08 do 31.12

 pokój 2 osobowy                                                                        
 apartament

w okresie od 20.06 do 25.08

 pokój 2 osobowy 
 apartament

140,00 zł brutto/doba                 
200,00 zł brutto/doba

200,00 zł brutto/doba
250,00 zł brutto/doba

Uwaga: w przypadku  wynajmu wszystkich pokoi gościnnych oraz w przypadku wynajmu długoterminowego
(powyżej 14 dób hotelowych)  istnieje możliwość negocjacji ceny.

V. INNE USŁUGI CENA

1. Wynajem samochodu   (Fiat Ducato do 3,5 t) 3,50 zł +VAT / km

2. Wynajem barierek ochronnych (płotki 2m szer.)  4,00+VAT element/doba

3. Wynajem podestów scenicznych /1 element 1x2 m / maksymalna 
powierzchnia podestów po złożeniu 100m2) 25,00 zł + VAT/element/doba

4. Roboczogodzina pracownika 35,00 zł + VAT/godz.
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VI FILIA WARSZÓW CENA

1.  Wynajem sali teatralnej 100,00 zł + VAT/godz.

2. Wynajem sali teatralnej z techniką sceniczną                  150,00 zł +VAT/godz.

3. Wynajem nagłośnienia na imprezy plenerowe 150,00 zł +VAT/impreza

VII. FILIA KARSIBÓR, FILIA PRZYTÓR CENA

1  Wynajem sali kameralnej 50,00 zł + VAT/godz.

2. Wynajem nagłośnienia 150,00 zł +VAT/ impreza

3. Wynajem placu festynowego w Karsiborzu 30,00 zł +VAT/ godz.

 

UWAGA: 
1. W  przypadku  wynajmu pomieszczeń  na  okres  powyżej  6  godzin,  istnieje  możliwość

negocjacji ceny
2. W przypadku wydarzeń,  których organizatorem lub współorganizatorem jest  Gmina

Miasto Świnoujście (lub jednostki podległe) do w/w stawek stosuje się rabat w wysokości
70%.

3. W przypadku wynajmu pomieszczeń na cykliczne zajęcia istnieje możliwość negocjacji
ceny


