
Strona 1 z 3 
 

 
 
 
 

CENNIK 
CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ  

AKWEN  
W CZERWONAKU 

 
5. WARSZTATY, SZKOLENIA, KONFERENCJE I INNE WYDARZENIA 

5.1. CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWEJ DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZERWONAK 

CENA 
(CAŁA SALA) 

CENA 
(POŁOWA SALI) 

UWAGI 

100,00 zł/ 
60 minut 

50,00 zł/ 
60 minut 

Wynajem z nagłośnieniem konferencyjnym audio-video (zestaw 
mikrofonów, głośników, ekranów i rzutników) 

200,00 zł/ 
60 minut 

 

1. Wynajem z pełnym wyposażeniem: nagłośnieniem 
i oświetleniem scenicznym oraz sprzętem konferencyjnym 
audio-video. 

2. Obsługa audio-wizualna dodatkowo płatna (koszty ustalane 
każdorazowo indywidualnie w zależności od potrzeb). 

5.2. CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWEJ DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW 

CENA 
(CAŁA SALA) 

CENA 
(POŁOWA SALI) 

UWAGI 

300,00 zł/ 
60 minut 

180,00 zł/ 
60 minut 

Wynajem z nagłośnieniem konferencyjnym audio-video (zestaw 
mikrofonów, głośników, ekranów i rzutników) 

500,00 zł/ 
60 minut 

 

1. Wynajem z pełnym wyposażeniem: nagłośnieniem 
i oświetleniem scenicznym oraz sprzętem konferencyjnym 
audio-video. 

2. Obsługa audio-wizualna dodatkowo płatna (koszty ustalane 
każdorazowo indywidualnie w zależności od potrzeb). 

Informacje dodatkowe: 
1. Cała sala widowiskowa rozumiana jest zarówno jako pusta przestrzeń jak i przestrzeń z miejscami 

siedzącymi (łącznie z trybuną teleskopową). 
2. Połowa sali widowiskowej (część ze sceną lub cześć bez niej, z trybuną teleskopową) rozumiana jest jako 

pusta przestrzeń i przestrzeń z miejscami siedzącymi. 
3. Specyfikacja oświetlenia i nagłośnienia dostępna na żądanie. 
4. Obsługa techniczna i usługa sprzątania wliczona w cenę. 
5. Wynajem sali możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 
6. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy długoterminowe na cele biurowe, 

socjalne, kulturalne, gastronomiczne itp. 
7. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

5.3. CENNIK WYNAJMU SALI WARSZTATOWEJ 

OPCJE WYNAJMU 

CENA 

JEDNOSTKI 
BUDŻETOWE 

GMINY CZERWONAK 

POZOSTAŁE 
PODMIOTY 

POZOSTAŁE 
PODMIOTY 

(najem cykliczny) 
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(najem 
jednorazowy) 

w godzinach 8:00-15:00 od 
poniedziałku do piątku 

30,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 

w godzinach 15:00-22:00 od 
poniedziałku do piątku 

45,00 zł 140,00 zł 70,00 zł 

w godzinach 8:00-15:00 w soboty, 
niedziele i święta 

45,00 zł 140,00 zł 70,00 zł 

w godzinach 15:00-22:00 w soboty, 
niedziele i święta 

52,50 zł 160,00 zł 80,00 zł 

Informacje dodatkowe: 
1. Sala warsztatowa rozumiana jest zarówno jako pusta przestrzeń jak i przestrzeń z miejscami siedzącymi. 

Istnieje możliwość udostępnienia stołów. 
2. Czas wynajmu – 60 minut. 
3. Wynajem sali możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 
4. Najem cykliczny – najem minimum 3 razy w miesiącu. 
5. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy długoterminowe na cele biurowe, 

socjalne, kulturalne, gastronomiczne itp. 
6. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

5.4. CENNIK WYNAJMU PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

OPCJE WYNAJMU 

CENA 

JEDNOSTKI 
BUDŻETOWE 

GMINY CZERWONAK 

POZOSTAŁE 
PODMIOTY 

(najem 
jednorazowy) 

POZOSTAŁE 
PODMIOTY 

(najem cykliczny) 

w godzinach 8:00-15:00 od 
poniedziałku do piątku 

22,50 zł 80,00 zł 40,00 zł 

w godzinach 15:00-22:00 od 
poniedziałku do piątku 

26,25 zł 90,00 zł 45,00 zł 

w godzinach 8:00-15:00 w soboty, 
niedziele i święta 

30,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 

w godzinach 15:00-22:00 w soboty, 
niedziele i święta 

33,75 zł 110,00 zł 55,00 zł 

Informacje dodatkowe: 
1. Przestrzeń edukacyjna rozumiana jest zarówno jako pusta przestrzeń jak i przestrzeń z miejscami 

siedzącymi. Istnieje możliwość udostępnienia stołów. 
2. Czas wynajmu – 60 minut. 
3. Wynajem sali możliwy jest tylko w godzinach funkcjonowania obiektu. 
4. Najem cykliczny – najem minimum 3 razy w miesiącu. 
5. Ceny nie dotyczą podmiotów, z którymi zawarto odrębne umowy długoterminowe na cele biurowe, 

socjalne, kulturalne, gastronomiczne itp. 
6. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 

5.5. CENNIK WYNAJMU WYPOSAŻENIA SAL WARSZTATOWEJ I/LUB PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

RODZAJ SPRZĘTU CENA 

Sprzęt sportowy 20,00 zł 

Rzutnik i ekran 20,00 zł 

Flipchart 10,00 zł 

Mikrofon 20,00 zł 



Strona 3 z 3 
 

Informacje dodatkowe: 
1. Czas wynajmu – 60 minut. 
2. Informacji o rodzaju i liczbie dostępnego sprzętu sportowego udziela obsługa obiektu. 
3. Ceny zawierają podatek VAT. Jednostki podległe Gminie Czerwonak – VAT NP. 

 


