
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury nr  nr 2/2017 
z dnia 07.11.2017 r.  w sprawie usługi wynajmu pomieszczeń w obiektach Ośrodka. 

 
 

Cennik wynajmu pomieszczeń w Świdnickim Ośrodku Kultury. 

 

Sala Koszt Uwagi 

Sala teatralna Rynek 43 
(315 miejsc siedzących oraz 4 

dodatkowe miejsca dla osób 

niepełnosprawnych, winda) 

 

200 zł brutto/godz. 

 

 

Koszt obejmuje 

udostepnienie sali 

teatralnej oraz garderób. 

 

 

Cena wzrasta o dodatkowe koszty: 

• obsługa akustyka + 100 zł  brutto/godz.  

• obsługa oświetleniowca + 100 zł brutto/godz. 

• pracownik techniczny + 50 zł brutto/godz. 

• szatniarz + 50 zł brutto/ godz. 

• udostępnienie sali bankietowej + 200 zł brutto (za cały czas wynajmu) 

• udostępnienie projektora i ekranu + 200 zł brutto (za cały czas wynajmu) 

• udostępnienie fortepianu + 50 zł brutto (za cały czas wynajmu) 

                                                (oraz dodatkowo koszt strojenia instrumentu) 

Sala widowiskowa w Klubie Bolko 

pl. Grunwaldzki 11 
(do 700 miejsc stojących lub 300 

miejsc siedzących w ustawieniu 

kinowym) 

 

220 zł brutto/godz. 

 

 

Brak windy dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

Cena wzrasta o dodatkowe koszty: 

• obsługa akustyka +100 zł brutto/godz.  

• obsługa oświetleniowca + 100 zł brutto/godz. 

• pracownik techniczny +50 zł brutto/godz. 

• szatniarz + 50 zł brutto/ godz. 

• udostępnienie projektora i ekranu + 200 zł brutto za cały czas wynajmu 

• udostępnienie fortepianu + 50 zł brutto za cały czas wynajmu  

• (oraz dodatkowo koszt strojenia instrumentu) 

Mała sala koncertowo-

multimedialna w Klubie Bolko pl. 

Grunwaldzki 11  
(do 100 miejsc stojących lub 50 

siedzących) 

 

120 zł brutto/godz. 

 

 

Brak windy dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

Cena wzrasta o dodatkowe koszty: 

• obsługa akustyka + 100 zł  brutto/godz.  

• obsługa oświetleniowca + 100 zł brutto/godz. 

• pracownik techniczny + 50 zł brutto/godz. 

• szatniarz + 50 zł brutto/ godz. 

• udostępnienie projektora i ekranu + 200 zł brutto za cały czas wynajmu 

Galeria Fotografii Rynek 44  
(do 40 osób w ustawieniu kinowym) 

 

100 zł brutto/godz.   

 Udostępnienie projektora i ekranu + 100 zł brutto za cały czas wynajmu 
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Informacje dodatkowe: 

1. Dla szkół i organizacji pożytku publicznego przy wynajmie do 5 godzin stosowana jest 

zniżka 50% ceny. Od 6 godziny wynajmu stosowane są ceny standardowe. Do godzin 

wynajmu wliczane są również godziny prób. 

2. Podane powyżej ceny dotyczą wynajmów w dni powszednie (poniedziałek-piątek), 

cena w weekendy wzrasta o 50%. 

3. Ceny nie dotyczą wynajmu nagłośnienia koncertowego, które jest wyceniane w 

zależności od przedstawionych potrzeb. Koszt wynajmu podstawowego 

nagłośnienia – 50 zł brutto/godz.  

4. Ceny nie dotyczy wynajmu w dniu 31 grudnia  i 1 stycznia 

 

Negocjacja cen powyżej 3 godzin wynajmu – decyduje Dyrektor ŚOK.  

Wynajmy i rezerwacje - Pani Aleksandra Baranowska, tel.: 74 851 56 52 lub email: 

a.baranowska@sok.com.pl  
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