
Zarządzenie nr 11/2016  

Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

z dnia 31 sierpnia 2016r. 

w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Kultury „Zacisze” i 

wyposażenia. 

1. Na podstawie § 8 pkt. 2 statutu Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z 

dnia 1 lipca 2004 r. zarządzam wprowadzenie cennika opłat za wynajem pomieszczeń i wyposażenia, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia. 

2. Niniejszym traci moc zarządzenie nr 9/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opłat za wynajem 

pomieszczeń oraz wyposażenia. 

3. Zarządzenie obowiązuje z dniem 1 września 2016 r. 

1. Cennik opłat za wynajem sal na konferencje, pokazy, prezentacje.  

Cennik wynajmu sal w godzinach i dniach pracy Domu Kultury „Zacisze” 

Wyłącznie sala: 

 - Sala Teatralna (do 120 miejsc) min 2 godziny- 300 zł, każda kolejna godzina 100 zł 

- Galeria ( do 40 miejsc) min 2 godziny- 250 zł, każda kolejna godzina 70 zł 

 

Cennik wynajmu sal poza godzinami i dniami  pracy Domu Kultury „Zacisze” 

Wyłącznie sala: 

- Sala Teatralna (do 120 miejsc) min 2 godziny- 400 zł, każda kolejna godzina 100 zł 

- Galeria ( do 40 miejsc) min 2 godziny- 350 zł, każda kolejna godzina 70 zł 

 

Dodatkowe opłaty 

Rzutnik multimedialny, ekran, 2 mikrofony – 150 zł 
Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie z obsługą- 250 zł za 1 godz. 
 
Nagłośnienie- 1 mikrofon jest wliczony w cenę wynajmu sali. 
Ustawienie stołów i krzeseł na sali teatralnej jest wliczone w cenę wynajmu sali. 
W galerii tylko ustawienie krzeseł jest wliczone w cenę wynajmu sali- nie przewidujemy ustawiania 
stołów. 
 

Podane kwoty to ceny brutto, zawierają 23% VAT. 

 

2. Cennik opłat za wynajem sal  dla organizacji społecznych i organizacji o charakterze 

charytatywnym oraz partii politycznych. 

Cennik wynajmu sal w godzinach i dniach pracy Domu Kultury „Zacisze” 

Wyłącznie sala:  

Sala Teatralna (do 120 miejsc)- 250 zł, (opłata  jednorazowa do 2 godz.) każda następna 80 zł 

Galeria ( do 40 miejsc) -  200 zł, (opłata jednorazowa do 2 godz.)  każda następna 70 zł. 

 



Cennik wynajmu sal poza godzinami i dniami  pracy Domu Kultury „Zacisze” 

Sala Teatralna (do 120 miejsc)- 370 zł, (opłata  jednorazowa do 3 godz.) każda następna 90 zł. 

Galeria ( do 40 miejsc) -  270 zł, (opłata jednorazowa do 3 godz.) każda następna 80 zł.  

Dodatkowe opłaty: 

Rzutnik multimedialny, ekran, 2 mikrofony, obsługa– 150 zł 

Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie z obsługą- 250 zł za 1 godz. 

 
Nagłośnienie- 1 mikrofon jest wliczony w cenę wynajmu sali. 
Ustawienie stołów i krzeseł na sali teatralnej jest wliczone w cenę wynajmu sali. 
W galerii tylko ustawienie krzeseł jest wliczone w cenę wynajmu sali- nie przewidujemy ustawiania 
stołów. 

 

Podane kwoty to ceny brutto, zawierają 23% VAT. 

3. Cennik opłat za wypożyczenie sprzętu Domu Kultury „Zacisze”(na zewnątrz).  

Krzesło składane 1 szt. 1 dzień - 10 zł kaucja 100 zł  

Stół 1 szt. 1 dzień - 20 zł kaucja 200 zł 

 

Podane kwoty to ceny brutto, zawierają 23% VAT. 

        

 

 

 


