
 
 

 

 

 
Obowiązuje od: 02 stycznia 2019 r. 

 

Regulamin świadczenia usług  przez Centrum Kultury w Siechnicach  
 

ZASADY OGÓLNE 
1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Wynajmującym lub Zlecającym należy przez to rozumieć 
podmiot korzystający z usług CK.  
2. Decyzją Dyrektora CK może w całości lub w części odstąpić od pobierania opłat za usługi CK w 
następujących przypadkach:  
- w przypadku działań niekomercyjnych zbieżnych z celami statutowymi Centrum Kultury lub 
prowadzonych przez instytucje podległe Gminie Siechnice;  
- w przypadku działań zbieżnych z celami statutowymi Centrum Kultury realizowanych w ramach 
współorganizacji imprez na podstawie odrębnych umów i porozumień;  
- w przypadku działań prowadzonych przez Organizatora CK tj. Gminę Siechnice; 
3. Każdorazowo odstąpienie w całości lub części od pobierania opłat wymaga pisemnego wniosku 
Wynajmującego do Dyrektora CK zawierającego uzasadnienie prośby o całkowite lub częściowe 
odstąpienie od pobierania opłat.  

WYNAJEM SAL I SPRZĘTU  
1. Regulamin wynajmu pomieszczeń CK : 
a/ Osobą odpowiedzialną za wynajem sali jest pracownik klubu lub świetlicy w porozumieniu z 
kierownikiem administracyjnym CK. 
b/ Po uwzględnieniu planów programowych Centrum Kultury, charakteru zlecenia i terminów 
innych wynajmów, upoważniony pracownik przygotowuje „Umowę najmu sali” co stanowi 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 
c/ Podpisaną przez obie strony umowę pracownik przedkłada w biurze CK z rozliczeniem 
miesięcznym. 
d/ Wszelkie urządzenia sali widowiskowej (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, multimedia itp.) 
mogą być obsługiwane za zgodą pracowników CK. 

 

Cennik wynajmu sal. 
 
1.Koszt najmu sal oraz obsługi obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą rozpoczętą 
godzinę wynajmu oraz obsługi.  
2.Użyczenie nieodpłatne sali lub takie, które wymaga pokrycia kosztów eksploatacyjnych odbywa 
każdorazowo na podstawie podpisanej „Umowy najmu sali” co stanowi załącznik nr 2 do 
Zarządzenia. 
3.Ceny dotyczą najmu sal i obsługi akustycznej i oświetleniowej z podstawowym, istniejącym 
wyposażeniem, bez realizacji dodatkowych warunków technicznych w postaci konieczności 
ustawienia specjalistycznego oświetlenia i nagłośnienia scenicznego. 
4.Koszt obsługi akustycznej i oświetleniowej z podstawowym, istniejącym wyposażeniem imprez w 
plenerze, dla wszystkich placówek wynosi 40,00 zł. 
5.Ceny nie uwzględniają ewentualnych kosztów transportu. 
6.Przy każdym najmie dobowym sal widowiskowych, we wszystkich placówkach, pobierana jest 
kaucja w wysokości 500,00 zł. 
7.Podane kwoty są kwotami netto. 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
Koszt najmu sal Klub Relaks, ul. Fabryczna 15 w Siechnicach określa poniższa tabela: 

 

Rodzaj Sali Godzina 
zł netto  

Najem 
dobowy 

Druga 
doba w 
ciągłości 

Trzecia 
doba w 
ciągłości 

Sala widowiskowa 50,00 500,00 300,00 200,00 

Sala muzyczna 30,00    

Sala plastyczna 20,00    

Obsługa światła,nagłośnienia,sceniczna itp. 30,00    

Wypożyczenie krzeseł/szt.  4,00    

Wypożyczenie stołów/szt.  8,00   

Sprzątanie sali po wynajmie /CK 100,00 200,00   

Przygotowanie sali przed wynajmem/CK**  50,00   

Obsługa przez pracownika* 60,00    

Opłata eksploatacyjna  5,00    
 
* jednorazowy koszt obsługi sali (nie godzinowy) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta),w dni powszednie 
poza podstawowymi godzinami pracy instytucji oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu najmu prawem 
do dnia wolnego (urlop lub dzień wolny wynikający z miesięcznego planu pracy instytucji). 
** dotyczy ustawienia stołów, krzeseł itp. na życzenie wynajmującego. 

 
 
 

Koszt najmu sal Klub Tęcza,ul. Główna 82 w Świętej Katarzynie określa poniższa tabela: 
 

Rodzaj Sali Godzina 
zł netto 

Wynajem 
dobowy 

Druga 
doba w 
ciągłości 

Trzecia 
doba w 
ciągłości 

Sala widowiskowa 50,00 500,00 300,00 200,00 

Kawiarenka 30,00    

Mała sala klubowa 30,00    

Sala plastyczna  30,00    

Sala wystawiennicza 20,00    

Obsługa światła,nagłośnienia,sceniczna itp. 30,00    

Wypożyczenie krzeseł/szt.  4,00   

Wypożyczenie stołów/szt.  8,00   

Sprzątanie sali po wynajmie/CK 100,00 200,00   

Przygotowanie sali przed wynajmem/CK**  50,00   

Obsługa przez pracownika* 60,00    

Opłata eksploatacyjna  5,00    

 



 
 

 

 

* jednorazowy koszt obsługi sali (nie godzinowy) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta),w dni powszednie 
poza podstawowymi godzinami pracy instytucji oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu najmu prawem 
do dnia wolnego (urlop lub dzień wolny wynikający z miesięcznego planu pracy instytucji). 
** dotyczy ustawienia stołów, krzeseł itp. na życzenie wynajmującego. 

 
 
 

Koszt najmu sal Klub Słońce. ul. Kolejowa 8 w Radwanicach określa poniższa tabela: 
 

Rodzaj Sali Godzina 
zł netto 

Wynajem 
dobowy 

Druga 
doba w 
ciągłości 

Trzecia 
doba w 
ciągłości 

Sala widowiskowa 50,00 360,00 200,00 150,00 

Mała salka 30,00    

Salka muzyczna 20,00    

Obsługa światła,nagłośnienia,sceniczna itp. 30,00    

Wypożyczenie krzeseł/szt.  4,00   

Wypożyczenie stołów/szt.  8,00   

Sprzątanie sali po wynajmie/CK 100,00 200,00   

Przygotowanie sali przed wynajmem/CK**  50,00   

Obsługa przez pracownika* 60,00    

Opłata eksploatacyjna  5,00    

 
 
* jednorazowy koszt obsługi sali (nie godzinowy) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta),w dni powszednie 
poza podstawowymi godzinami pracy instytucji oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu najmu prawem 
do dnia wolnego (urlop lub dzień wolny wynikający z miesięcznego planu pracy instytucji). 
** dotyczy ustawienia stołów, krzeseł itp. na życzenie wynajmującego. 

 
Koszt najmu sal Klub Kuźnia ,ul. Parkowa 2 w Żernikach Wrocławskich określa poniższa tabela: 

 

Rodzaj Sali Godzina 
zł netto 

Wynajem 
dobowy 

Druga 
doba w 
ciągłości 

Trzecia 
doba w 
ciągłości 

Sala widowiskowa 50,00 500,00 300,00 200,00 

Sala muzyczna 30,00    

Sala komputerowa 30,00    

Sala plastyczna 20,00    

Obsługa światła,nagłośnienia,sceniczna itp. 30,00    

Wypożyczenie krzeseł/szt.  4,00   

Wypożyczenie stołów/szt.  8,00   

Sprzątanie sali po wynajmie/CK 100,00 200,00   

Przygotowanie sali przed wynajmem/CK**  50,00   

Obsługa przez pracownika* 60,00    

Opłata eksploatacyjna  5,00    
 
* jednorazowy koszt obsługi sali (nie godzinowy) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta),w dni powszednie 
poza podstawowymi godzinami pracy instytucji oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu najmu prawem 
do dnia wolnego (urlop lub dzień wolny wynikający z miesięcznego planu pracy instytucji). 



 
 

 

 

** dotyczy ustawienia stołów, krzeseł itp. na życzenie wynajmującego. 

 
 
 
 
 

Koszt najmu sal Świetlica, ul. Miodowa 12 w Iwinach określa poniższa tabela: 
 

Rodzaj sali Godzina 
zł netto 

Wynajem 
dobowy 

Druga 
doba w 
ciągłości 

Trzecia 
doba w 
ciągłości 

Sala widowiskowa 50,00 400,00 300,00 200,00 

Mała sala 30,00    

Sala plastyczna 20,00    

Obsługa światła,nagłośnienia,sceniczna itp. 30,00    

Wypożyczenie krzeseł/szt.  4,00   

Wypożyczenie stołów/szt.  8,00   

Sprzątanie sali po wynajmie/CK 100,00 200,00   

Przygotowanie sali przed wynajmem/CK**  50,00   

Obsługa przez pracownika* 60,00    

Opłata eksploatacyjna  5,00    
 
* jednorazowy koszt obsługi sali (nie godzinowy) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta),w dni powszednie 
poza podstawowymi godzinami pracy instytucji oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu najmu prawem 
do dnia wolnego (urlop lub dzień wolny wynikający z miesięcznego planu pracy instytucji). 
** dotyczy ustawienia stołów, krzeseł itp. na życzenie wynajmującego. 

 
 
 

Koszt wynajmu sal Biblioteka, ul. Kotowicka 5 w Groblicach określa poniższa tabela: 
 
 

Rodzaj Sali Godzina 
zł netto 

Wynajem 
dobowy 

Druga doba 
w ciągłości 

Trzecia doba 
w ciągłości 

Sala świetlicy 35,00 350,00 200,00 100,00 

Obsługa światła,nagłośnienia,sceniczna itp. 30,00    

Wypożyczenie krzeseł/szt.  4,00   

Wypożyczenie stołów/szt.  8,00   

Sprzątanie sali po wynajmie/CK 70,00 100,00   

Przygotowanie sali przed wynajmem/CK**  50,00   

Obsługa przez pracownika* 60,00    

Opłata eksploatacyjna  5,00    

 
* jednorazowy koszt obsługi sali (nie godzinowy) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta),w dni powszednie 
poza podstawowymi godzinami pracy instytucji oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu najmu prawem 
do dnia wolnego (urlop lub dzień wolny wynikający z miesięcznego planu pracy instytucji). 
** dotyczy ustawienia stołów, krzeseł itp. na życzenie wynajmującego. 

 
 



 
 

 

 

 
 

NAJEM INNEGO WYPOSAŻENIA CK 
 

1. Regulamin najmu wyposażenia CK  
a/ Centrum Kultury wynajmuje następujące elementy infrastruktury technicznej służącej 
organizacji imprez:  

- estrada duża aluminiowa o maksymalnych wymiarach 8m x 8m;  
- estrada mała aluminiowa o maksymalnych wymiarach 6m x 6m;;  
- komplety biesiadne /stół i dwie ławy na 8 osób/  
- namioty: 24m2, 30m2, 60m2;  
- element podestu scenicznego, 
- podesty podłogowe.  
 

b/ Osobą odpowiedzialną za organizację najmu wyposażenia CK jest Kierownik administracyjny 
wspólnie z pracownikiem technicznym.  
c/ Po analizie planów programowych Centrum Kultury, charakteru zlecenia i terminów innych 
najmów) upoważniony pracownik potwierdza zlecenie jego przyjęcie i składa w biurze CK celem 
wystawienia faktury.  
g/ Estrada mała i duża, elementy podestu scenicznego, podesty podłogowe oraz namioty  mogą 
być wynajęte jedynie wraz z obsługą przeszkolonych pracowników Centrum Kultury.  
e/ Ceny najmu nie obejmują transportu sprzętu na miejsce realizacji usługi.  
f/ Odbiór i zwrot wszystkich elementów, które nie wymagają obsługi pracownika CK odbywa się z 
siedziby CK w dni robocze w godzinach ustalonych z pracownikiem technicznym wskazanym przez 
CK.  
g/ Przekazanie i odbiór przedmiotu najmu odbywa się za pisemnym protokołem.  

 
Cennik najmu wyposażenia CK . 

 
a/  Ceny dotyczą jednorazowej usługi wynajmu.  
b/  Ceny obsługi obejmują dojazd montażystów na terenie Gminy Siechnice i w odległości do 30 
km. 
c/ Poza wyznaczoną odległość koszty obsługi należy zwiększyć o koszty dojazdu montażystów, 
chyba, że wynajmujący zagwarantuje transport/dojazd. 
d/ Czas pracy obsługi liczony jest od momentu przyjazdu na miejsce realizacji usługi do momentu 
opuszczenia miejsca realizacji usługi wg stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę pracy.  
 

Rodzaj sprzętu Ilość godzin Kwota zł netto 

Estrada duża 72 godziny 3600,00 

Estrada mała 72 godziny 1500,00 

Komplety biesiadne 1 komplet 72 godziny 25,00 

Namiot 24m2  72 godziny 120,00 

Namiot 30m2 72 godziny 150,00 

Namiot 60m2 72 godziny 300,00 

Element podesty sceniczne – 1 szt. 72 godziny 56,00 

Podesty podłogowe – 1 komplet. 72 godziny 500,00 

 


