
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr …./2020 
Dyrektora Centrum Kultury Izabelin z dnia ……….2020 r. 

 

CENNIK NAJMU POMIESZCZEŃ, WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU  
W CENTRUM KULTURY IZABELIN 

 

 

POMIESZCZENIE CENA  Uwagi 

SALA KONCERTOWA 
(widowiskowa) do 232 miejsc 

do 4 godzin 1200 zł + 23%VAT, 
 
każda kolejna godzina 200 zł + 
23%VAT 
 
————————————————— 

 

do 4 godzin 600 zł + 23%VAT 

dla organizacji społecznych 

USTAWIENIE 
● kinowe (teatralne) 
● w podkowę 
● w krąg 
● szkolne (klasowe) 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
● Podstawowe nagłośnienie 
● projektor mały 
● ekran 
● pilot do prezentacji 
● flipchart 
● Wi-Fi  
● klimatyzacja 
● zastawa kawowa,  
● czajnik 

Pomoc pracownika przy instalacji 

sprzętu 

SALA KONFERENCYJNA  
do 50 miejsc 

1 godzina 200 zł + 23%VAT 
 
 
 
 
————————————— 

 
do 4 godzin 400 zł + 23%VAT 
 
każda kolejna godzina  100 zł + 
23%VAT 

USTAWIENIE 
● kinowe (teatralne) 
● w podkowę 
● w krąg 
● szkolne (klasowe) 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
● Podstawowe nagłośnienie 
● projektor mały 
● ekran 
● pilot do prezentacji 
● flipchart 
● Wi-Fi  
● klimatyzacja 
● zastawa kawowa,  
● czajnik 

Pomoc pracownika przy instalacji 

sprzętu 

SALA 18 1 godzina 50 zł + 23%VAT  

SALA 222 1 godzina 50 zł + 23%VAT WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

● projektor, jednorazowo 50 zł 

+ 23%VAT 

SALA 223, 224 1 godzina 50 zł + 23%VAT  



 

 

SALA 226 1 godzina 50 zł + 23%VAT  

SALA 225 1 godzina 50 zł + 23%VAT  

HOL główny do 4 godzin 200 zł + 23%VAT 
 
każda kolejna godzina 80 zł + 
23%VAT 

 

SALA 11 “Kino Za Rogiem” 1 godzina 50 zł + 23%VAT  WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
● system audio/video 

znajdujący się w sali, 
jednorazowo 100 zł + 23%VAT 

SALA 11 “Kino Za Rogiem” + 

seans filmowy do wyboru 

200 + 23% VAT– grupa do 10 

osób 

————————————— 

250 + 23% VAT – grupa 11 do 

20 osób 

 

SPRZĘT/ OBSŁUGA CENA Uwagi 

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY 
laserowy 

do 4 godzin 200 zł + 23% VAT 
 
każda kolejna godzina 50 zł + 
23%VAT 

 

KOMPUTER laptop 50 zł + 23% VAT (1 dzień)  

ZESTAW ESTRADOWY 
(oświetlenie+dźwięk) 

do 4 godzin 500 + 23% VAT 
 
każda kolejna godzina 50 zł + 
23%VAT 

 

OBIEKTYW krótkoogniskowy 
PANASONIC 

1200 zł + 23% VAT (1 dzień) 
 
Każdy następny dzień 600 zł + 
23% VAT 

Wynajęcie wymaga odrębnej umowy 

OBSŁUGA PRACOWNIKA 200 zł + 23% VAT obsługa widowni, szatni, sprzątanie, 
inne 

MÓWNICA 100 + 23% VAT (1 dzień) - kaucja 300 zł 

STÓŁ, wypożyczenie na 
zewnątrz 

30 zł - 1 sztuka + 23% VAT (1 
dzień) 

- kaucja 200 zł 

KRZESŁO SKŁADANE, 
wypożyczenie na zewnątrz 

20 zł - 1 sztuka + 23% VAT (1 
dzień) 

- kaucja 100 zł 

SZTALUGA, wypożyczanie na 
zewnątrz 

30 zł - 1 sztuka + 23% VAT(1 
dzień) 

- kaucja 300 zł 

FLIPCHART dodatkowy 50 zł + 23% VAT (1 dzień) - kaucja 200 zł 

 

 



 

 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor CKI może udzielać zniżek, m.in organizacjom społecznym, 
fundacjom, stowarzyszeniom.. 

2. Przy wynajmie cyklicznym oraz przy wynajmie sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia wymagających 
specjalnej obsługi, ceny ustalane są wg indywidualnej wyceny.     

http://m.in/

