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Oferta wynajmu sali widowiskowej 

w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach na 2018 r. 

 

Sala widowiskowa:  
• Powierzchnia sali: 334 m2 (pusta przestrzeń lub z miejscami do siedzenia). 

• 335 miejsc siedzących, w tym 119 miejsc na trybunie, 216 przy scenie. 

• Scena: dł. 13,8 m x szer. 4 m, rozszerzona: dł. 13,8 m x szer. 6 m. 

• Trybuna teleskopowa (składana). 

• Możliwość podziału sali ścianą akustyczną na 2 niezależne części  
(również audio i video). 

• W sali może jednocześnie przebywać maksymalnie 370 osób. 
 

CENNIK WYNAJMU dla jednostek budżetowych podległych gminie Czerwonak 

Lp. SALA WIDOWISKOWA 

 

Cena brutto 
(23% Vat) 

Cena brutto 
 1/2 sali 

1.  Cały dzień (max 12 godzin) w dni powszednie (pon-pt)  
z pełnym wyposażeniem: nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym, 
oraz sprzętem konferencyjnym audio-video.  

4 125 zł 2 063 zł 

2.  Cały dzień (maksymalnie 12 godzin) w weekendy i święta  
z pełnym wyposażeniem: nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym, 
oraz sprzętem konferencyjnym audio-video.  

 4 500 zł  2 250 zł 

3.  Powyżej 6 godzin (max 12 godzin) w dni powszednie (pon-pt) 
ze sprzętem konferencyjnym audio-video,  
bez nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. 

2 650 zł  1 688 zł  

4.  Powyżej 6 godzin (max 12 godzin) w weekendy i święta  
ze sprzętem konferencyjnym audio-video,  
bez nagłośnienia i oświetlenia scenicznego 

2 813 zł 1 875 zł 

5.  Powyżej 6 godzin (max 12 godzin) w dni powszednie (pon-pt)  
bez sprzętu konferencyjnego audio-video 
bez nagłośnienia i oświetlenia scenicznego  

2 063 zł  1 313 zł 

6.  Powyżej 6 godzin (max 12 godzin) w weekendy i święta  
bez sprzętu konferencyjnego audio-video 
bez nagłośnienia i oświetlenia scenicznego  

2 250 zł  1 500 zł 

7.  Do 6 godzin w dni powszednie (pon-pt)  
ze sprzętem konferencyjnym audio-video,  
bez nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.  

844 zł  563 zł 

8.  Do 6 godzin w weekendy i święta  
ze sprzętem konferencyjnym audio-video,  
bez nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.  

938 zł  657 zł 

9.  Do 6 godzin w dni powszednie (pon-pt)  
bez sprzętu konferencyjnego audio-video 
bez nagłośnienia i oświetlenia scenicznego  

563 zł  375 zł 

10.  Do 6 godzin w weekendy i święta  
bez sprzętu konferencyjnego audio-video 
bez nagłośnienia i oświetlenia scenicznego  

657 zł  469 zł 

 
Sprzęt konferencyjny audio-video: zestaw mikrofonów, głośników i ekranów.  
Obsługa techniczna i usługa sprzątania wliczona w cenę. 
Godziny otwarcia: codziennie 8:00-22:00 
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