CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
Obowiązujący od października 2020
SALA WIDOWISKOWA - "DUŻA SCENA". Widownia: 300 os. (parter i 2 balkony):
INFORMACJA O OPŁATACH:
1.
Spektakle, koncerty, imprezy szkolne, przedszkolne,
Opłata zryczałtowana w wysokości 300,00 zł brutto - najem i zwrot
organizowane przez instytucje miejskie, takie jak, np.: Miejska
kosztów za 1 dzień.
Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły i
przedszkola - imprezy niekomercyjne, niebiletowane,
organizowane przez same szkoły, przedszkola, instytucje akademie szkolne, jubileusze, dni patrona, święta
okolicznościowe, zakończenie roku, etc.
2.
Spektakle, koncerty, seanse, wydarzenia organizowane dla szkół, 1200 zł netto + VAT, tj. 1476 zł brutto za najem do 3 godzin. Każda
przedszkoli, dla dzieci przez podmioty zewnętrzne - agencje
kolejna, rozpoczęta godzina dodatkowo płatna - 200 zł netto + VAT,
artystyczne, objazdowe teatry, impresariaty, firmy i osoby
tj. 246 zł brutto / za godzinę.
prowadzące działalność gospodarczą - wydarzenia o charakterze
Najem cały dzień, tj. od godz. 8:00 do 22:00 - 2000,00 zł netto, tj.
artystycznym, edukacyjnym, biletowane i niebiletowane.
2460,00 zł brutto
3.

Spektakle, koncerty, seanse, imprezy komercyjne - dla widzów
dorosłych, biletowane i niebiletowane organizowane przez
podmioty zewnętrzne, impresariaty, teatry, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą.

4.

Usługa dodatkowa - udostępnienie sprzętu dźwiękowego i
oświetleniowego wraz z obsługą

5.

Usługa dodatkowa - obsługa widza (1 osoba), obsługa szatni (1
osoba).
SALA "MAŁA SCENA". Widownia: 100 os. (krzesła)
1.
Spektakle, koncerty, imprezy szkolne, przedszkolne,
organizowane przez instytucje miejskie, takie jak: Miejska
Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły i
przedszkola - imprezy niekomercyjne, niebiletowane,
organizowane przez same szkoły, przedszkola, instytucje akademie szkolne, jubileusze, dni patrona, święta
okolicznościowe, zakończenie roku, etc.

SZCZEGÓŁY:
Podana cena to opłata za każdy dzień korzystania z
pomieszczenia w tym dni prób, niezależnie od czasu
korzystania z pomieszczenia. W cenie: udostępnienie
sceny z małym nagłośnieniem i oświetleniem, 3
garderoby, foyer - bez szatni!, toalety).

Czas trwania najmu liczony jest od momentu wejścia
kontrahenta na scenę, tj. od momentu rozpoczęcia
montażu, próby do momentu całkowitego opuszczenia
BCK. Cena zawiera dostęp do Sali widowiskowej,
garderób dla artystów, toalet, foyer, szatni. Bez obsługi,
udostępnienie sprzętu oświetleniowo-nagłośnieniowego dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.

1800,00 zł netto + VAT, tj. 2214,00 zł brutto za najem do 3 godzin.
Każda kolejna, rozpoczęta godzina dodatkowo płatna - 300,00 zł
netto + VAT, tj. 369,00 zł brutto.
Najem cały dzień, tj. od godz. 8:00 do 22:00 - 3000,00 zł netto, tj.
3690,00 zł brutto
Opłata podstawowa - do 3 godzin (sprzęt z obsługą) - 600 zł netto + Zgodnie z posiadanymi zasobami sprzętowymi i
VAT, tj. 738,00 zł brutto. Każda następna rozpoczęta godzina - 100 zł kadrowymi. W przypadku większych potrzeb riderowych
netto + VAT, tj. 123 zł brutto.
i sprzętowych, przekraczających zasoby posiadane przez
BCK - kontrahent zapewni braki we własnym zakresie i
na własny koszt.
Opłata jednorazowa - 100 zł netto + VAT, tj. 123 zł brutto.
INFORMACJA O OPŁATACH:
Opłata zryczałtowana w wysokości 150,00 zł brutto - najem i zwrot
kosztów za 1 dzień.

SZCZEGÓŁY:
Podana cena to opłata za każdy dzień korzystania z
pomieszczenia w tym dni prób, niezależnie od czasu
korzystania z pomieszczenia. W cenie: udostępnienie
sceny z małym nagłośnieniem i oświetleniem, toalety, ).

Czas trwania najmu liczony jest od momentu wejścia
kontrahenta na scenę, tj. od momentu rozpoczęcia
montażu, próby do momentu całkowitego opuszczenia
BCK. Cena zawiera dostęp do Sali widowiskowej,
garderób dla artystów, toalet, foyer, szatni. Bez obsługi,
udostępnienie sprzętu oświetleniowo-nagłośnieniowego dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.

2.

Spektakle, koncerty, seanse, wydarzenia organizowane dla szkół,
przedszkoli, dla dzieci przez podmioty zewnętrzne - agencje
artystyczne, objazdowe teatry, impresariaty, firmy i osoby
prowadzące działalność gospodarczą - wydarzenia o charakterze
artystycznym, edukacyjnym, biletowane i niebiletowane.

800 zł netto + VAT, tj. 984 zł brutto za najem do 3 godzin. Każda
kolejna, rozpoczęta godzina dodatkowo płatna - 150 zł netto + VAT,
tj. 184,50 zł brutto / za godzinę.
Najem cały dzień, tj. od godz. 8:00 do 22:00 - 1350,00 zł netto, tj.
1660,50 zł brutto

3.

Spektakle, koncerty, seanse, imprezy komercyjne - dla widzów
dorosłych, biletowane i niebiletowane organizowane przez
podmioty zewnętrzne, impresariaty, teatry, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą.

1200,00 zł netto + VAT, tj. 1476,00 zł brutto za najem do 3 godzin.
Każda kolejna, rozpoczęta godzina dodatkowo płatna - 300,00 zł
netto + VAT, tj. 369,00 zł brutto.

3.

Spektakle, koncerty, seanse, imprezy komercyjne - dla widzów
dorosłych, biletowane i niebiletowane organizowane przez
podmioty zewnętrzne, impresariaty, teatry, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą.

4.

Usługa dodatkowa - udostępnienie sprzętu dźwiękowego i
oświetleniowego wraz z obsługą - zgodnie z posiadanymi
zasobami sprzętowymi i kadrowymi. W przypadku większych
potrzeb riderowych i sprzętowych, przekraczających zasoby
posiadane przez BCK - kontrahent zapewni braki we własnym
zakresie i na własny koszt.
5.
Usługa dodatkowa - obsługa widza (1 osoba).
6.
Próby i zajęcia podmiotów zewnętrznych - zespołów amatorskich,
grup nieformalnych
SALA KAMERALNA, GALERIA, Z TARASEM ZEWNĘTRZNYM.
1.
Wszystkie wydarzenia, wydarzenia okolicznościowe, najem - sala
bez krzeseł, z dostępem do tarasu, zaplecze.
2.
Usługa dodatkowa - udostępnienie krzeseł

BCK. Cena zawiera dostęp do Sali widowiskowej,
garderób dla artystów, toalet, foyer, szatni. Bez obsługi,
udostępnienie sprzętu oświetleniowo-nagłośnieniowego dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.

Najem cały dzień, tj. od godz. 8:00 do 22:00 - 2000,00 zł netto, tj.
2460,00 zł brutto
Opłata podstawowa - do 3 godzin (sprzęt z obsługą) - 400 zł netto +
VAT, tj. 492,00 zł brutto. Każda następna rozpoczęta godzina - 100 zł
netto + VAT, tj. 123 zł brutto.

Opłata jednorazowa - 100 zł netto + VAT, tj. 123 zł brutto.
80 zł netto, tj. 98,40 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę.

INFORMACJA O OPŁATACH:
150 zł netto + VAT, tj. 184,50 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę
najmu.
100 zł netto + VAT, tj. 123 zł brutto - opłata jednorazowa za
udostępnienie
3.
Usługa dodatkowa - udostępnienie małego zestawu
200 zł netto + VAT, tj. 246 zł brutto - opłata jednorazowa za
nagłośnieniowego z 1 mikrofonem
udostępnienie
SALA BALETOWA Z LUSTRAMI I INNE SALE ZAJĘCIOWE WEDŁUG DOSTĘPNOŚCIINFORMACJA O OPŁATACH:
1.
Zajęcia i warsztaty organizowane przez instytucje miejskie, takie 50 zł netto + VAT, tj. 61,50 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę
jak: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i
najmu.
Rekreacji, szkoły i przedszkola - zajęcia i warsztaty
niekomercyjne, niebiletowane, organizowane przez same szkoły,
przedszkola, instytucje.
2.
Zajęcia i warsztaty organizowane przez podmioty zewnętrzne 80 zł netto + VAT, tj. 98,40 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę
agencje artystyczne, objazdowe teatry, impresariaty, firmy i
osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zajęcia i warsztaty o
płatne.
PLAC PRZED BCK (do granicy tarasu)
1.
Opłata stała dla wszystkich kontrahentów, handlarzy, osób
wystawiających stoiska.
FOYER Z SZATNIĄ
1.
Opłata za najem dla wszystkich kontrahentów.

INFORMACJA O OPŁATACH:
75 zł netto + VAT, tj. 92,25 zł brutto za m2 powierzchni za jeden
dzień.
INFORMACJA O OPŁATACH:
200 zł netto + VAT, tj. 246 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę
najmu.

-

Najem samego pomieszczenia, bez sprzętu, ogłośnienia,
nagłośnienia.
SZCZEGÓŁY:
Brak oświetlenia, nagłośnienia, bez obsługi.
SZCZEGÓŁY:
-

-

SZCZEGÓŁY:
SZCZEGÓŁY:
-

