
Zarządzenie Kierownika Ośrodka Olza nr 1/2017 z dn.02.01.2017 r.

Cennik opłat 
za świadczone usługi przez

Ośrodek Kultury w Olzie, ul. Szkolna 7 

L.p. Rodzaj usługi Jednostka Cena brutto

1. Wynajem sali 1 godz. 45 zł w godz. 6.00 – 22.00
55 zł w godz. 22.00 – 6.00

45,00 zł
55,00 zł

2. Wynajem kuchni 1 dzień 50,00 zł 50,00 zł

3. Wynajem naczyń 1 szt. 0,25 zł 0,25 zł

4. Stłuczki 1szt. 3 – krotność ceny naczynia
lub odkupienie takiej samej

5. Pranie obrusów 1szt. 6,00 zł

6. Realizacja projektów 
unijnych, kiermaszy, pokazy, 
prezentacje, widowiska - 
komercyjne przez przedmioty 
zewnętrzne

1 dzień 110 zł – 150 zł

7. Sprzątanie po imprezie 50,00 zł

8. Urodzinki z instruktorem do 
10 osób

2,5 h 200,00 zł

9. Stoły 1 dzień 10 zł sztuka 10,00 zł

10. Krzesła 1 dzień 5 zł sztuka 5,00 zł

11. Namiot plener 6mx3m 1 dzień 50,00 zł

&1
W  przypadku  nieprzewidzianych  w  niniejszym  cenniku  dopuszcza  się  zastosowanie  cen  umownych
wynegocjowanych z najemcą.

&2
Opłaty  za  udział  w  formach  nie  stanowiących  zajęć  stałych  placówki,  organizowanych  okazjonalnie  przez
Ośrodek Kultury w Olzie ustalane są na podstawie odrębnej  kalkulacji, zaakceptowanej przez  kierownika OKO i
udostępnianie do publicznej wiadomości poprzez działania promocyjne (plakaty, strony internetowe, itp.).

&3
W  przypadku  remontu  lub  innych  niedogodności  związanych  z  koniecznością  odbycia  zajęć  w  innym
pomieszczeniu niż objęte umowa, dopuszcza się na ten czas zastosowania rabatu do 30% od ceny ustalonej w
niniejszym cenniku. Kierownik OKO może udzielić rabatu, w innych, uzasadnionych przypadkach do wysokości
20% od ceny ustalonej na podstawie niniejszego cennika.

&4
W przypadku  wynajmów pomieszczeń  dodatkowych  na  okres  dłuższy  niż  1  miesiąc  kierownik  OKO może
zastosować cenę umowną dostosowaną do specyfikacji, częstotliwości zajęć oraz potzreb najemcy.

&5
W przypadku  kompleksowej  organizacji  imprez  okolicznościowych  szkoleń  i  innych  spotkań  z  konsumpcją
stosuje się cenę umowną, ustaloną na podstawie oczekiwań Usługobiorcy, wykazaną w kalkulacji szczegółowej
do umowy.

&6
Kierownik Ośrodka Kultury w Olzie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym cenniku usług.

&7
Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 02.01.2017 r.


