
   Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Centrum  

Kultury i Czytelnictwa w Radłowie 

nr 2/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

 

Opłaty z tytułu najmu pomieszczeń, wyposażenia, wynajmu sprzętu Miejskiego 

Centrum Kultury w Radłowie oraz usług świadczonych przez Gminne Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Radłowie. 

 

1. Wynajem sali widowiskowej, sali konferencyjnej na spotkania, szkolenia, itp. (podane 

ceny zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami): 

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą – 123,00 zł. brutto/godz., 

- jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego – 61,50 zł. brutto/godz., 

- podmioty prowadzące zajęcia taneczne, sportowe, szkolenia itp. – 24,60 zł. brutto/godz., 

- placówki oświatowo – wychowawcze i organizacje pozarządowe – 12,30 zł. brutto/godz. 

2. Wynajem sali widowiskowej na spektakl, koncert lub inne zdarzenie – 1230,00 zł. 

brutto. Łączny czas wynajmu do 5 godzin. Każda następna godzina wynajęcia sali – 

123,00 zł. brutto. 

3. Nagłośnienie wraz z oświetleniem jednego wydarzenia – od 369,00 zł. brutto. 

4. Reklama w postaci filmu (emisja przed projekcją filmu w kinie): 

- jednorazowa emisja, czas do 1 minuty – 12,30 zł. brutto (każda następna rozpoczęta minuta 

– 12,30 zł. brutto), 

- od 9 do 36 emisji – 9,84 zł. brutto za jedną emisję, 

- powyżej 36 emisji – 7,38 zł. brutto za jedną emisję. 

5.   Reklama w postaci plakatu/prezentacji (ekspozycja w MCK) – 61,50 zł. 

brutto/tydzień. 

6. Opłata za zniszczenie lub zgubienie kluczyka od szatni – 30,00 zł. brutto. 

7. Bilet wstępu do kina: 

- normalny – 15,00 zł. brutto, 

- ulgowy – 12,00 zł. brutto. 

8. Bilet wstępu na kręgielnię: 

- normalny – 30,00 zł. brutto/godz., 

- weekendowy (sobota-niedziela) – 40,00 zł. brutto/godz. 



9. Bilet wstępu bilard/snooker: 

- 20,00 zł. brutto/godz. (10,00 zł. brutto/30 min.) 

10. Usługi ksero: 

- A4 – 0,30 zł./strona, 

- A4 kolor – 1,00 zł./strona, 

- A3 – 0,50 zł./strona, 

- A3 kolor – 2,00 zł./strona 

- wydruk czarno-biały – 0,50 zł./strona, 

- wydruk kolor – 1,00 zł./strona. 

 


