
Zarządzenie Nr 12/2015
Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie

z dnia 1 września 2015 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2014

z dnia 01.11.2014
w sprawie ustalenia zasad i stawek za wynajem pomieszczeń i sprzętu

Centrum sztuki w Oławie

Na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i powadzeniu 
działalności kulturalnej ( Dz.U. z 16 kwietnia  2012r. , poz. 406  ) oraz § 8 pkt. 1 i 2 Statutu 
Centrum Sztuki w Oławie, nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Oławie  Nr LI/323/14z dnia 28 
sierpnia 2014r., zarządzam, co następuje :

§ 1

§ 3 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

Opłatę za wynajem pobiera się na podstawie poniższego cennika.

CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE - wynajem pomieszczeń

 filia nr 1 - Ośrodek Współpracy Europejskiej ODRA, ul. Młyńska 3

Sala

Wynajem komercyjny 
dla teatrów,   
impresariatów, 
organizatorów 
prywatnych /imprezy 
biletowane
(stawka za spektakl/
koncert lub godzinę )

Wynajem komercyjny 
na spotkania, 
szkolenia, konferencje
 (stawka za 1 godz./
dzienna)

Sala wielofunkcyjna 
(widowiskowa) + garderoby

  500,00 PLN - stawka 
godzinowa
1000,00 PLN- spektakl dla 
dorosłych
(do 3 godz. - montaż, 
demontaż, występ)
 

500,00 PLN – stawka 
godzinowa
1000,00 PLN – stawka za 
wydarzenie (do 3 godzin)

 

2500,00 PLN– stawka dzienna (powyżej 3 godzin)

Sala konferencyjna 1
(I piętro)

  150,00 PLN – stawka 
godzinowa

Sala konferencyjna 2
 (II piętro)                100,00 PLN – stawka 

godzinowa

filia nr 2 - Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 27

Wynajem komercyjny 
dla teatrów,   
impresariatów, 
organizatorów 
prywatnych /imprezy 
biletowane
(stawka za spektakl 
lub godzinę.)

Wynajem komercyjny 
na zebrania, szkolenia, 
prezentacje, kiermasze 
(stawka za 1 godz.)

1 Sala konferencyjna
100,00 zł.

2 Sala wykładowa
50,00 zł.

3 Sala widowiskowa + 
garderoby

300,00 PLN – 
spektakl/koncert dla 

dzieci
           500,00 PLN –

spektakl/koncert
dla dorosłych

200,00 zł.

4 Sala baletowa 40, 00 PLN/godz. -
5 Klub skrzydlatych 50,00 PLN/ godz. 70,00 zł.

Wynajem sprzętu - Centrum Sztuki w Oławie

1 Nagłośnienie wraz z obsługą 
(opłata za 1 godz.) 150,00 PLN

1 Nagłośnienie bez obsługi 
(opłata za 1 godz.)

100,00 PLN
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*Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości.

     
§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                  

Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie

Anna Ślipko


