
Obowiązuje od 01.02.2017 r.

CENNIK OŚRODKA KULTURY W CZYŻOWICACH

VAT BRUTTO
Wynajem sali kameralnej zajęcia, kusy, szkolenia, prelekcje, pokazy, prezentacje 23. % 15,00 zł

 kiermasze 23. % 30,00 zł
imprezy, spotkania okolicznościowe
do godziny 22.00
od godziny 22.00-3.00

50,00 zł
23. % 60.00 zł

wynajem w okresie od 31.12 do 1.01 23. % 800,00 zł
imprezy, spotkania okolicznościowe trwające powyżej 6. 
godzin do godziny 22.00

23. % 300,00 zł

Wynajem sali widowiskowej zajęcia, kusy, szkolenia – cykliczne, pokazy, prezentacje, 
widowiska 

23. % 50,00 zł

kiermasze 23. % 150,00 zł
imprezy, spotkania okolicznościowe
do godziny 22.00
od godziny 22.00-3.00

23. % 90,00 zł
23. % 100,00 zł

imprezy, spotkania okolicznościowe trwające powyżej 6. 
godzin do godziny 22.00

23. % 600,00 zł

wynajem w okresie od 31.12 do 1.01 23. % 2500,00 zł
Wynajem sali dyskotekowej  zajęcia, kusy, szkolenia, prelekcje 23. % 10,00 zw

imprezy, spotkania okolicznościowe
do godziny 22.00
od godziny 22.00-3.00

23. % 40,00 zł
23. % 50,00 zł

wynajem w okresie od 31.12 do 1.01 23. % 900,00 zł
kiermasze 23. % 20,00 zł

Wynajem sali plastycznej 23. % 10,00 zł 
Wynajem pozostałych pomieszczeń zajęcia, kusy, szkolenia, prelekcje, pokazy, prezentacje 23. % 10,00 zł

kiermasze 23. % 20,00 zł
imprezy, spotkania okolicznościowe 23. % 150,00 zł
wynajem w okresie od 31.12 do 1.01 23. % 400,00 zł

Bezpłatny wynajem pomieszczeń na 
zebrania, spotkania bez konsumpcji 

sołtys, Rada Sołecka, OSP Czyżowice, KGW, spotkania 
KERiI, chór „Moniuszko”, zespoły działające przy OK 
Czyżowice

23. % 0,00 zł

Kompleksowa usługa wynajęcia sal w
OK w Czyżowicach i świetlicach 
wiejskich dla organizacji i instytucji 

w cenie zawarte są koszty na media, naczynia oraz obsługę 23. % 2,00 zł

Odbiór śmieci 88. % 30,00 zł
Zaplecze kuchenne sali 
widowiskowej z wyposażeniem 
(cena nie obejmuje wypożyczenia 
zastawy stołowej)

23. % 100,00 zł

Kuchnia z wyposażeniem 23. % 400,00 zł



Wypożyczenie naczyń 23. % 0,25 zł
Ubytki 23. % 3.krotność wartości

naczynia, sprzętu lub
odkupienie takiego

samego
Wypożyczenie obrusów Obrus mały 23. % 6,00 zł

Obrus duży 23. % 10,00 zł
Wypożyczenie poza teren placówki Stół 23. % 10,00 zł

Krzesło 23. % 5,00 zł
Wynajem sprzętu nagłaśniającego 23. % 20,00 zł
Wynajem sprzętu multimedialnego 
(laptop, rzutnik, ekran)

23. % Ekran – 20,00 zł
Rzutnik – 20,00 zł
Laptop – 20,00 zł

Obsługa imprez (nakrycie, podawanie 
dań, zmywanie naczyń)

23. % 1,00 zł/osoba

Sprzątanie po imprezie do 100 osób 23. % 50,00 zł
powyżej 100 osób 23. % 100,00 zł

Przygotowanie dekoracji (cena nie 
zawiera materiałów)

23. % 150,00 zł

Zaproszenie składane ½ strony A4 
(projekt z wydrukiem)

23. % 3,00 zł

Zaproszenie wizytówkowe 1/3 strony A4
(projekt z wydrukiem)

23. % 2,50 zł

Projekty o formacie A4 (np. dyplomy, 
listy gratulacyjne)

23. % 4,00 zł

Druk kolorowy z materiałów 
powierzonych - format A4

23. % 2,50 zł

Usługi xero Kopia xero, wydruk format A4 czarno-biały, jednostronny 23. % 0,25 zł
Kopia xero, wydruk format A4 kolor, jednostronny 23. % 2,50 zł
Kopia xero format A3 czarno-biały, jednostronny 23. % 0,60 zł
Kopia xero format A3 kolor, jednostronny 23. % 3,00 zł
Kopia xero, wydruk format A4 czarno-biały, dwustronny 23. % 0,40 zł
Kopia xero, wydruk format A4 kolor, dwustronny 23. % 3,00 zł
Kopia xero format A3 czarno-biały, dwustronny 23. % 1,00 zł
Kopia xero format A3 kolor, dwustronny 23. % 4,00 zł

Aerobic Bilet – 1 wejście 23. % 10,00 zł
Karnet – 4 wejścia 23. % 30,00 zł

Zajęcia kulturalne dla dzieci - w ramach 
Klubu Alternatywnego Szkraba

23. % 15,00 zł

Wynajem sali w Świetlicy Wiejskiej 
w Rogowie

 

zajęcia, kusy, szkolenia, prelekcje, pokazy, prezentacje, 
widowiska

23. % 30,00 zł

kiermasze 23. % 80,00 zł
imprezy, spotkania okolicznościowe
do godziny 22.00
od godziny 22.00-3.00

23. % 50,00 zł
23. % 60,00 zł

imprezy, spotkania okolicznościowe trwające powyżej 6. 23. % 400,00 zł



godzin do godziny 22.00
wynajem w okresie od 31.12 do 1.01 23. % 600,00 zł

USŁUGI ARTYSTYCZNE Koncert Orkiestry Gminy Gorzyce ZW od 1500,00 zł + koszty
transportu

Chór im. Stanisława Moniuszki ZW od 700,00 zł+ koszty
transportu

Zespól „Dolce Canto” ZW od 300,00 zł + koszty
transportu

Zespół  wokalny działający OKC ZW od 300,00 zł + koszty
transportu

Zespół „Czyżowianki” ZW od 500,00 zł + koszty
transportu

URODZINY DLA DZIECI wynajem sali widowiskowej 23. % 30,00 zł
wynajem sali kameralnej 23. % 20,00 zł

Wynajem wiaty z kręgiem 
ogniskowym

23. % 30,00 zł

Warsztaty muzyczno-taneczne ZW 10,00 zł
Język angielski Lekcja indywidualna ZW 40,00 zł

Kurs języka angielskiego ZW 135,00 zł
Chór ZW 30,00 zł
Nocleg 88. % 5,00 zł

§1
Ceny wynajmu pomieszczeń zawierają media i wyposażenie sal, nie obejmują nagłośnienia i sprzętu multimedialnego.

§2
W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym cenniku dopuszcza się zastosowanie cen umownych wynegocjowanych z najemcą.

§3
Opłaty za udział w formach nie stanowiących zajęć stałych placówki,  organizowanych okazjonalnie przez Ośrodek Kultury w  Czyżowicach ustalane są na podstawie odrębnej kalkulacji,  zaakceptowanej przez
kierownika Ośrodka Kultury w Czyżowicach i udostępniane do publicznej wiadomości poprzez działania promocyjne (np. plakaty, strony internetowe).

§4
W przypadku remontu lub innych niedogodności związanych z koniecznością odbycia zajęć w innym pomieszczeniu niż objęte umową, zezwalam na ten czas na zastosowanie rabatu do 30% od ceny ustalonej
w niniejszym cenniku. Kierownik OKC może udzielić rabatu w innych, uzasadnionych przypadkach do wysokości 20% od ceny ustalonej na podstawie niniejszego cennika.

§5
W przypadku wynajmu sali w Świetlicy Wiejskiej w Rogowie na imprezy rozrywkowe, spotkania okolicznościowe dopuszcza się zastosowanie rabatu do 50% od ceny ustalonej w niniejszym cenniku. O przyznaniu
rabatu decyduje kierownik Świetlicy Wiejskiej w Rogowie na podstawie danych najemcy o charakterze imprezy rozrywkowej/spotkania, ilości osób w niej uczestniczących oraz potrzeb najemcy.

§6
W przypadku wynajmu pomieszczeń dodatkowych na okres dłuższy niż 1 miesiąc kierownik OK w Czyżowicach może zastosować cenę umowną dostosowaną do specyfiki, częstotliwości zajęć oraz potrzeb najemcy.



§7
W przypadku kompleksowej  organizacji  imprez okolicznościowych,  szkoleń i  innych spotkań z konsumpcją,  stosuje  się  cenę umowną,  ustalona na podstawie oczekiwań Usługobiorcy,  wykazana w kalkulacji
szczegółowiej do umowy.

§8
Kierownik Ośrodka Kultury w Czyżowicach zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym cenniku usług.

 §9
Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 1.02.2017 r.


