
                                                                                                        Załącznik Nr 1 do Zarządzenie nr 8/2019 

                                                                                                            Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury 

                                                                                z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

 

 

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH                      

SIĘ W BUDYNKU TARNOGÓRSKIGO CENTRUM KULTURY 

 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Tarnogórskim Centrum Kultury,                       

zwanym dalej TCK, a podmiotem najmującym pomieszczenia, zwanym dalej Najemcą,               

w zakresie wynajmu pomieszczeń w TCK. 

 

§2 

Dokonywanie rezerwacji. 

 

1. Najemca zobowiązany jest do: 

  

     1)  Sprawdzenia dostępności terminów z osobą odpowiedzialną za kalendarz wynajmów,  

          Głównym Specjalistą ds. Organizacji Imprez, 

     2)  Złożenia karty wynajmu (załącznik  nr 1 do Regulaminu) w sekretariacie TCK bądź  

          za pośrednictwem poczty elektronicznej:  t.gwozdz@tck.net.pl lub biuro@tck.net.pl     

          w terminie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wynajmu.     

2. Decyzję w sprawie wynajmu, czyli oferty Najemcy zawartej w karcie opisanej w pkt. 2 

powyżej podejmuje Dyrektor TCK. 

3. Dyrektor TCK lub wskazana przez niego osoba, może przeprowadzić z Najemcą 

negocjacje w celu ustalenia warunków najmu odbiegających od warunków podanych                   

w karcie opisanej w pkt. 2 powyżej. 

4. Po zaakceptowaniu karty przez Dyrektora TCK lub uzgodnieniu warunków w trybie 

podanym w pkt. 3 powyżej, sporządzana jest umowa najmu. 

  

§3 

Obowiązki Najemcy 

1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania (w zależności od przedmiotu wynajmu) 

następujących obowiązujących w obiekcie Regulaminów i przepisów: 

 

1) Regulaminu przebywania w Tarnogórskim Centrum Kultury (regulamin znajduje 

się w holu – parter lub na stronie internetowej www.tck.net.pl), 

2) Regulaminu korzystania z sali baletowej (regulamin znajduje się przy drzwiach 

wejściowych na salę lub na ww. stronie internetowej), 

3) Instrukcji bezpieczeństwa podczas realizacji widowisk w TCK (instrukcja 

dostępna na ww. stronie internetowej, w tym podpisanie stosownego 

oświadczenia). 
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§ 4 

Cennik 

   

1. Ceny podstawowe wynajmu pomieszczeń : 

 

           

Powyższe stawki obejmują opłaty z tytułu wynajmu, przygotowania sali, koszty 

eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, sprzątanie), korzystanie z urządzeń   

sanitarnych (WC) oraz możliwość skorzystania z szatni (bez obsługi). 

 

2. Cennik usług dodatkowych: 

 

Przedmiot 

wynajmu 

Cena netto Cena brutto Uwagi 

 

Sala 

widowiskowa 

1 000,00 zł 

 

 

250,00 zł 

1 230,00 zł 

 

 

307,50 zł 

Cena do 4 godzin wynajmu. 

 

 

Cena każdej dodatkowej godziny. 

 

Sala baletowa 

(bez 

wyposażenia, 

wyposażenie 

 - cennik usług 

dodatkowych) 

od 600,00 zł 

 

100,00 zł 

 

50,00 zł 

738,00 zł 

 

123,00 zł 

 

61,50 zł 

Cena do 4 godzin wynajmu. 

 

Cena każdej dodatkowej godziny 

 

Cena wynajmu na zajęcia cykliczne               

(min. 2 razy w tygodniu, przez okres 

min. 3 miesięcy) za każdą godzinę 

zegarową 

Sala 

szkoleniowa 

70,00 zł 

 

 

86,10 zł 

 

 

Cena za jedną godzinę zegarową. 

 

 

Sala 

kameralna 

400,00 zł 

 

50,00 zł 

492,00 zł 

 

61,50 zł 

Cena do 4 godzin wynajmu 

 

Cena każdej dodatkowej godziny. 

Hol (parter) 

 

500,00 zł 

 

100,00 zł 

615,00 zł 

 

123,00 zł 

Cena do 4 godzin wynajmu. 

 

Cena każdej dodatkowej godziny. 

Rodzaj usługi Cena netto Cena 

brutto 

Uwagi 

Podstawowe nagłośnienie (1-3 

mikrofony, odtwarzacz CD)                       

do 4 godzin wraz z obsługą 

400,00 zł* 

200,00 zł** 

  50,00 zł* 

  25,00 zł** 

492,00 zł* 

246,00 zł** 

  61,50 zł* 

  30,75 zł** 

 

 

Każda dodatkowa 

godzina 

 

Projektor kinowy* wraz z obsługą 

za jedną godzinę zegarową 

100,00 zł 123,00 zł  

Projektor multimedialny+ekran              

do 4 godzin 

 

100,00 zł 

  25,00 zł 

123,00 zł 

  30,75 zł 

 

Każda dodatkowa    

godzina 

Przygotowanie sali** (rozłożenie 

wykładziny, ustawienie stołów i 

krzeseł) 

250,00 zł 307,50 zł  

Otwarcie szatnia wraz z obsługą 100,00 zł 123,00 zł  



  *sala widowiskowa  **sala baletowa 

W przypadku wyposażenie technicznego o wymogach wyższych niż usługi zawarte w pkt 2 

powyżej, cena ustalana jest indywidualnie w zależności od charakteru najmu oraz 

zapotrzebowania (ridera) technicznego. 

 

 

3. Zasady udzielania zniżek od cen podstawowych wymienionych w § 4 ust.1                    

oraz odstępowania od pobierania opłaty. 

 

1) w sytuacji gdy wynajem sali widowiskowej lub sali baletowej pokrywa się 

z działalnością statutową Tarnogórskiego Centrum Kultury, Dyrektor  

                             TCK może zastosować opłatę ryczałtową (koszty mediów, sprzątania,    

                             przygotowania sali) w wysokości: sala baletowa –  300,00 zł + 23 % VAT,  

                             sala widowiskowa 400,00 zł + 23 %  VAT. Stawki te nie zawierają usług  

                             dodatkowych, 

2) Dyrektor TCK może nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia TCK na 

organizację wydarzeń ważnych dla społeczności lokalnej o charakterze 

niekomercyjnym, pokrywających się z działalnością statutową TCK.   

Nieodpłatne udostępnienie może odbyć się wyłącznie na pisemny              

wniosek o wynajem zainteresowanego podmiotu do Dyrektora TCK,                 

w szczególności szczegółowo wskazujący i uzasadniający przesłanki 

wskazane w zdaniu poprzednim. Do ww. wniosku należy dołączyć kartę 

wynajmu - zał. nr 1 do Regulaminu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

  


