
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu  

z 2 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu i cennika najmu pomieszczeń 

i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury wprowadzonym Zarządzeniem nr 13/17 

z 16 października 2017 r.  

 

W Zarządzeniu nr 13/17 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu z 16 

października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

 § 1. Zmianie ulega brzmienie załącznika nr 2 do Regulaminu i cennika najmu 

pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury dotyczący cennika najmu 

pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury i nadaje mu treść według 

załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 1/2018 

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu 

z 2.01.2018 r. 

 

Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 13/17 

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu 

z 16.10.2017 r. 

 

Cennik najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury 

 

 I. Najem pomieszczeń  

 

Lp. Nazwa pomieszczenia Cena 

1. sala widowiskowa ze sceną (120 miejsc)  

przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 

400,00 zł +VAT za 

godzinę 

2. sala widowiskowa ze sceną (120 miejsc)  

przy ul. Reformackiej 3 

300,00 zł +VAT za 

godzinę 

3. sala kolumnowa (40 miejsc) przy ul. Królewskiej 1 400,00 zł + VAT za 

godzinę 

4. sala kinowo-teatralna ze sceną (320 miejsc) w Kino-Teatrze 

Syrena przy ul. Narutowicza 2 

w godzinach 8.00-14.00 

500,00 zł +VAT  

za godzinę  

sala kinowo-teatralna ze sceną (320 miejsc) w Kino-Teatrze 

Syrena przy ul. Narutowicza 2 

w godzinach 15.00-22.00 

1.000,00 zł +VAT  

za godzinę 

5. sala multimedialno-konferencyjna (60 miejsc) w Kino-Teatrze 

Syrena przy ul. Narutowicza 2 

500,00 zł +VAT  

za godzinę 

- Za czas wynajmu uważa się czas od momentu przekazania sali do dyspozycji Najemcy do 

momentu zwolnienia sali. Przekroczenie godziny zegarowej skutkuje naliczeniem stawki 

godzinowej. 

- Nie zapewniamy obsługi szatni. 

 

II. Najem wyposażenia w salach:  

- widowiskowej ze sceną (120 miejsc) przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 

- widowiskowej ze sceną (120 miejsc) przy ul. Reformackiej 3, 

- kolumnowej (40 miejsc) przy ul. ul. Królewskiej 1. 

 

Lp. Nazwa wyposażenia  Cena 

1. Projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie (1 mikrofon) 

z obsługą 

100,00 zł +VAT 

2. Nagłośnienie i oświetlenie konferencyjne (do 4 mikrofonów, CD, 

Mini Dysk, Tape) z obsługą 

350,00 zł +VAT 

3. Nagłośnienie i oświetlenie koncertowe lub teatralne (w tym 

próba) z obsługą 

500,00 zł +VAT 

4. Podesty sceniczne: 

1 podest (2m x 1 m)  

Transport oraz montaż i demontaż po stronie Najemcy. 

80,00 zł +VAT za 

1 dzień 

- W cenę najmu wliczone jest ustawienie stolików oraz krzeseł 

- Do innych przedmiotów nie objętych niniejszym cennikiem stosujemy stawki umowne 
 


