
Załącznik nr 1 do regulaminu wynajmu pomieszczeń w BCK

I. Cennik Wynajmu Pomieszczeń BCK :

LP. Rodzaj Wynajmu/nazwa pomieszczenia: Koszt wynajmu:

1. DUŻA SCENA – SALA WIDOWISKOWA BCK

A. Spektakle, imprezy szkolne, przedszkolne, organizowane przez
instytucje miejskie takie jak: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji – w ramach współpracy z BCK (imprezy,
które organizowane są przez same szkoły, przedszkola, instytucje,
akademie szkolne, zakończenie roku, dni patrona, etc.) 

wynajem bezpłatny

B.  Spektakle,  imprezy  organizowane  dla  szkół,  przedszkoli,
instytucji  przez  podmioty  zewnętrzne  (agencje  artystyczne,
objazdowe teatry, w tym: prelekcje, seanse, pokazy, spektakle) o
charakterze edukacyjnym, niekomercyjnym 

1. Opcja bez oświetlenia i nagłośnienia: 500,00zł plus VAT
– pierwsze 3 godziny najmu, każda następna rozpoczęta
godzina – 100,00zł plus VAT.

2. Wynajem  Dużej  Sceny  wraz  z  oświetleniem  i
nagłośnieniem:  750,00zł  +  VAT  –  pierwsze  3  godziny,
każda następna rozpoczęta godzina: 130,00zł + VAT

C.   wynajem  komercyjny  –  organizacja  koncertu,  spektaklu,
imprezy komercyjnej, biletowanej przez podmiot zewnętrzny

1.  Opcja  bez  oświetlenia  i  nagłośnienia:  800,00zł  +  Vat –
pierwsze 3 godziny najmu, każda następna godzina – 100,00zł +
VAT.
2. Wynajem Dużej Sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem
BCK:  1200,00zł  +  VAT  –  pierwsze  3  godziny,  każda  następna
rozpoczęta godzina: 150,00zł + VAT.

2. SALA OŚWIATOWA

A.  Wynajem  dla  szkół,  przedszkoli,  innych  instytucji  pod
działalność niekomercyjną, edukacyjną, bezpłatną.

Wynajem bezpłatny

B. Komercja, prelekcje, pokazy lub wydarzenia, zajęcia, w których
uczestnictwo jest płatne lub bezpłatne komercyjne.

50zł plus VAT za 1 godzinę. 
W  przypadku  większej  ilości  godzin  lub  wynajmu  cyklicznego,
koszt wynajmu może być niższy, co określi umowa.

3. SALA BALETOWA

A.  Wynajem  dla  szkół,  przedszkoli,  innych  instytucji  pod
działalność niekomercyjną, edukacyjną.

Wynajem bezpłatny

B.  Zajęcia  płatne,  wydarzenia,  eventy  komercyjne  i  inne  nie
okreslone w pkt. 2A.

50zł plus VAT za 1 godzinę. 
W  przypadku  większej  ilości  godzin  lub  wynajmu  cyklicznego,
koszt wynajmu może być niższy, co określi umowa.

4. PLAC PRZED BCK

A. Działalność komercyjna, handlowa, promocyjna. 50zł plus VAT za 1m2 za jeden dzień.

5. MAŁA SCENA

A. Spektakle, imprezy szkolne, przedszkolne, organizowane przez
instytucje miejskie takie jak: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji – w ramach współpracy z BCK (imprezy,
które organizowane są przez same szkoły, przedszkola, instytucje,
akademie szkolne, zakończenie roku, dni patrona, etc.) 

wynajem bezpłatny

B.  Spektakle,  imprezy  organizowane  dla  szkół,  przedszkoli,
instytucji  przez  podmioty  zewnętrzne  (agencje  artystyczne,
objazdowe teatry, w tym: prelekcje, seanse, pokazy, spektakle) o
charakterze edukacyjnym 

300,00zł + VAT za pierwsze 3 godziny, każda następna godzina –
50zł + VAT – bez nagłośnienia i oświetlenia.

W przypadku, gdy podmiot wynajmujący będzie potrzebował
oświetlenia  i  nagłośnienia,  które  zapewni  BCK  do  opłaty  za
wynajem doliczona zostanie ryczałtowa kwota 250,00zł + Vat za
obsługę techniczną (oświetlenie i nagłośnienie).

C.   wynajem  komercyjny  –  organizacja  koncertu,  spektaklu,
imprezy komercyjnej, biletowanej przez podmiot zewnętrzny

1. Wynajem  bez  nagłośnienia  i  oświetlenia:  400,00zł  +
Vat za  pierwsze  3  godziny,  każda  następna  godzina:



70,00zł + VAT
2. Wynajem z oświetleniem i nagłośnieniem: 500,00zł +

VAT  za pierwsze  3  godziny,  każda następna godzina:
90,00zł + VAT

6. FOYER

Wynajem FOYER wraz z dostępem do toalet 400,00 + VAT za  pierwsze 3 godziny,  każda następna godzina:
50,00zł + VAT.

II. Pomieszczenia  nieujęte  w  cenniku  wynajmu  pomieszczeń  BCK  wynajmowane  będą  na  odrębnych  warunkach,  każdorazowo
określanych w umowach wynajmu, określających wszelkie warunki i rodzaj najmu pomieszczeń.

III. W  przypadku  wynajmu  cyklicznego  (dany  podmiot  zewnętrzny  wynajmuje  salę  więcej  niż  trzy  w  ciągu  danego  roku
kalendarzowego)  kwota wynajmu może być niższa, co określi umowa. 


