Jaworzno, 01.09.2022r.

Zarządzenie nr 1/IX/Z/2022
Dyrektora ATElier Kultury w Jaworznie
z dnia 01.09.2022 r.
w sprawie określenia wysokości opłat i zasad wynajmu pomieszczeń, wynajmu sprzętu
nagłaśniającego, powierzchni reklamowych oraz rzeczy ruchomych przynależnych do ATElier
Kultury w Jaworznie.

Na podstawie § 28 ust. 2 z dnia 25 października 199r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1893 z późn. zmianami), § 9 pkt 3 Statutu ATElier
Kultury w Jaworznie, zarządzam co następuje:
§1
Ustala się opłaty za najem pomieszczeń, wynajmu sprzętu nagłaśniającego, powierzchni
reklamowych oraz rzeczy ruchomych przynależnych do ATElier Kultury w Jaworznie jak
poniżej:

1. ATElier Kultury ul. A. Mickiewicza 2
Sala teatralna w układzie amfiteatralnym z zapleczem scenicznym (garderoba + foyer).
Wynajem na potrzeby organizacji spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych, jak
również konferencji, sympozjów, szkoleń i wykładów. Wyposażona w profesjonalne
nagłośnienie i oświetlenie oraz w sprzęt multimedialny. Scena o wymiarach: 5 x 6 m,
z widownią liczącą 124 miejsca.
Cena wynajmu: 900,00 zł/do 3 godz., 1 600,00 zł/ cały dzień
Placówki oświatowe
350,00 zł/do 3 godz.

i

instytucje

pożytku

publicznego

-

opłata

eksploatacyjna:

Galeria Kameralna na piętrze (bez windy). Wynajem na wernisaże, wystawy, bankiety,
szkolenia, wykłady. Ilość miejsc 60 (siedzących) lub 90 (stojących).
Cena wynajmu: 200,00 zł/godz.
Baner reklamowy na budynku ATElier (od ul. Farnej) 80,00 zł m2/miesiąc.
2. ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1
Sala Koncertowa o powierzchni 300 m2 wynajem na spektakle, konferencje i sympozja.
Wyposażona w profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Sala posiada 211 miejsc siedzących.
Spektakle - cena wynajmu: 1 200 zł
Konferencje i sympozja - cena wynajmu: 700,00 zł (3 - 5 godz.)
Sala kominkowa o powierzchni 130 m2 z przeznaczeniem na wystawy, bankiety, minikoncerty.
Ilość miejsc: 120
Cena wynajmu: 120,00 zł/godz.
Sala baletowa o powierzchni 70 m2
Cena wynajmu: 70,00 zł/godz.

Sala wielofunkcyjna o powierzchni 100 m2
Cena wynajmu: 100,00 zł/godz.
Zaplecze kuchenne 200,00 zł.

3. ATElier Kultury ul. Szczakowska 35b
Sala koncertowa o powierzchni użytkowej 13 x 17,5 m ze sceną o wymiarach 10,60 x 7 m.
Wynajem na potrzeby organizacji spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych.
Wyposażona w profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. 220 miejsc siedzących, 120 miejsc
w układzie biesiadnym, do 300 miejsc stojących.
Cena wynajmu: 700,00 zł/do 5 godz., za każdą kolejną godzinę 100,00 zł
Imprezy okolicznościowe, szkolenia - cena wynajmu: 100,00 zł/godz., 1 000,00 zł/doba.
Zaplecze kuchenne
Cena wynajmu: 200,00 zł/doba.
W przypadku wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe do ceny wynajmu doliczana
jest opłata za zużycie wody, energii elektrycznej i nieczystości stałych.
Istnieje możliwość indywidualnych negocjacji cen wynajmu.

4. Wynajem sprzętu nagłaśniającego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

5. Wynajem rzeczy ruchomych należących do ATElier Kultury:
- stół 10,00 zł za sztukę,
- krzesło 5,00 zł za sztukę.

§2
Traci moc zarządzenie nr 1/III/Z/2022r. z dnia 01.03.2022r.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

