... wyciąg z zarządzenia Dyrektora MDK - "Regulamin i cennik usług
Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie- sala widowiskowa, sala
choreograficzna, usługi reklamowe" ...

2. Cennik wynajmu Sali widowiskowej MDK.
a/ Koszt wynajmu Sali określa poniższa tabela:
Wynajmujący

Stawka

Urząd Miasta Częstochowy
Jednostki edukacyjne, kultury, instytucje

600 PLN brutto (za 8h w godz. 8-16)
1250 PLN brutto (do 3h w godz. 8-16)

Podmioty komercyjne

3000 PLN brutto (do 2h, każda następna +
1000 PLN ) lub:
5700 PLN brutto ( do 8h)

b/ Przy jednorazowym zleceniu wynajmu Sali na 12 i więcej godzin w miesiącu stawka
godzinowa może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu oraz w
zależności od specyfiki wynajmu.
c/ Koszt obsługi Sali obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą
rozpoczętą godzinę wynajmu i określa go poniżs za tabela:

Nadzór techniczny
(ze względów bezpieczeństwa wymagany przez cały okres
wynajmu)

100zł

Każda następna
rozpoczęta
godzina
brutto
20zł

Obsługa widowni
(ze względów bezpieczeństwa wymagana w trakcie działań z
udziałem widowni oraz 0,5
godziny przed i po działaniach z udziałem widowni).

100zł

20zł

Obsługa szatni
(o konieczności wynajęcia obsługi szatni każdorazowo
decyduje Dyrektor)
Obsługa światła
Akustyk

50zł

10zł

200zł
200zł

50zł
50zł

Pracownik/ uwagi

Pierwsza
godzina
brutto

g/ Koszt obsługi Sali w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta),w dni
powszednie poza podstawowymi godzinami pracy instytucji (przed godz. 8.00 i po
godz. 16.00) oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu wynajmu prawem
do dnia wolnego (urlop lub dzień wolny wynikający z miesięcznego planu pracy

instytucji) pokrywany jest na podstawie odrębnych umów Wynajmującego z
personelem MDK.
h/ Ustalone ceny dotyczą wynajmu Sali i obsługi akustycznej i oświetleniowej z
podstawowym, istniejącym wyposażeniem, bez realizacji dodatkowych warunków
technicznych w postaci konieczności ustawienia specjalistycznego oświetlenia
scenicznego (np. ustawienie zmiennych złożonych scen) lub akustycznego (np.
backline). W przypadku złożonych pod względem technicznym zleceń dotyczących
koncertów lub spektakli teatralnych ceny wynajmu Sali i obsługi określone zostaną w
drodze negocjacji.
i/ Ilość pracowników obsługi MDK może się zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od
charakteru wynajmu.
j/ W przypadku imprez szczególnego ryzyka, wymagających zatrudnienia pracowników
ochrony fizycznej koszt wynajmu sali widowiskowej ulega zmianie i jest ustalany
bezpośrednio z kierownictwem MDK.

