
Cennik
 ważny od 14 września 2017 roku do odwołania  

Najem w obiektach kulturalnych
I Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego w  Szczakowej
1. Wynajem sali teatralnej 90,00 zł/h
 spektakl 1.000,00 zł
 konferencje, sympozja, spotkania do 3 h 500,00 zł
 konferencje, sympozja, spotkania powyżej 3 h 1.000,00 zł
2. wynajem sali rytmicznej 50,00 zł/h
3. wynajem sali kameralnej 90,00 zł/h
II Klub "Pod Skałką" - Długoszyn  
1. Wynajem na imprezy okolicznościowe organizowane do godz. 20.00 80,00 zł/h

2.
Wynajem na imprezy okolicznościowe (wesela, zabawy, studniówki itp.) - 1. 
dzień

660,00 zł + media

3. Wynajem na imprezy okolicznościowe - 2. dzień 330,00 zł + media
III Klub "Kasztan" – Jeziorki
1. Wynajem na imprezy okolicznościowe organizowane do godz. 20.00 80,00 zł/h

2.

Pozostałe imprezy - 1. dzień

Pozostałe imprezy - 2. dzień

660,00 zł +media

330,00 zł + media

3. Pomieszczenia gospodarcze 110,00 zł/dzień + media
IV Klub "Niko"
1. Wynajem na imprezy okolicznościowe organizowane do godz. 20.00 80,00 zł/h

2.

Pozostałe imprezy - 1. dzień

Pozostałe imprezy - 2. dzień

760,00 zł + media

380,00 zł + media

3. Pomieszczenia gospodarcze 110,00 zł/dzień + media
V Klub "Dobra"
1. Wynajem na imprezy okolicznościowe organizowane do godz. 20.00 80,00 zł/h + media

2.

Pozostałe imprezy - 1. dzień

Pozostałe imprezy - 2. dzień

610,00 zł + media

300,00 zł + media

3. Pomieszczenie gospodarcze 110,00 zł/dzień + media
VI Wypożyczenie sprzętu z domów kultury i klubów

 1. Krzesło /1 szt./  6,00 zł/doba
 2. Stół /1 szt./  10,00 zł/doba

• Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają obowiązującą stawkę podatku VAT. 
• Grupy i dzieci poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie po złożeniu pisemnego 
   oświadczenia przez osobę pełnoletnią o sprawowaniu przez nią pieczy nad grupą i ponoszeniu za   
   nią odpowiedzialności. Umowę może zawrzeć jedynie osoba pełnoletnia. 
• Dyrekcja MCKiS zastrzega sobie możliwość negocjacji cen. 
• Większe powierzchnie i dłuższy okres czasu (ponad miesiąc) ustala się według cen negocjacyjnych. 



Zajęcia w placówkach kulturalnych
Dom Kultury w Szczakowej                                             Wysokość opłat

Zajęcia ceramiczne 40.00 zł miesięcznie

Zajęcia plastyczne 40.00 zł miesięcznie

Zajęcia rytmiczne 40.00 zł miesięcznie

Zajęcia taneczne 40.00 zł miesięcznie

Szkółka fortepianowa dla dzieci (5 – 6 lat) 80.00 zł miesięcznie

Szkółka fortepianowa 100.00 zł miesięcznie

Mażorertki 30.00 zł miesięcznie

Klub Szczak

Zajęcia ceramiczne 40.00 zł miesięcznie

Klub Niko

Zajęcia ceramiczne 40.00 zł miesięcznie

Gimnastyka dla pań 30.00 zł miesięcznie lub 8.00 zł godzina

Strefa kobiet 30.00 zł miesięcznie lub 8.00 zł godzina

Artystyczny zakątek – zajęcia dla dorosłych 30.00 zł miesięcznie lub 8.00 zł godzina

Klub Podłęże

Zajęcia rekreacyjne z elementami tańca – miejsce: 
Hala Sportowa Os. Stałe

30.00 zł miesięcznie lub 8.00 zł godzina

Ponadto wg potrzeb środowiska

Zajęcia dla dorosłych 30.00 zł miesięcznie lub 8.00 zł godzina

Warsztaty okazjonalne i inne zajęcia cena uzależniona od poniesionych kosztów

Dzierżawa terenu pod stoiska handlowe w trakcie imprez w MCKiS
 Asortyment Kwota brutto Dodatkowo

1.
Wata cukrowa, popcorn, lizaki, lody, balony, zabawki dmuchane, okulary 
itp.

90,00 zł/ 
dzień

media

2. Zamek dmuchany do skakania, dmuchana zjeżdżalnia, eurobangi
240,00 zł/ 

dzień
media

3.
Mała gastronomia /2 asortymenty/, gofry, prażynki, gotowana kukurydza 
itp.

160,00 zł/
dzień

media

4. Gastronomia wieloasortymentowa ceny do negocjacji

5. Stoisko reklamowe, wystawowe - uczelniane
210,00 zł/

1 dzień
media

6. Stoisko reklamowe, wystawowe - firmowe
360,00 zł/

1 dzień
media

• Poz. 2 i 4 - przy imprezach kilkudniowych ceny będą ustalane w drodze licytacji ustnej.
• Sprzedaż innego asortymentu podlega odrębnym umowom.


