
Za cznik nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszcze , sprz tu i usug technicznych zwizanych z wynajmem w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy                                             (nie dotyczy najemców stacjonarnych i dugookresowych )łą ń ę ł ą ł

Cennik Wynajmu Powierzchni BCK

                   

korytarz
sala 125
sala widowiskowa 214 120**/100***  500 **** 120**/100***  500**** 200**/150***   600**** 300**/200***   800**** 300**/200***  800****
przestrze  hala wolań
sala taneczna nr 23 P  108aŚ
sala 214 + foyer koszt wynajmu sali 214 + 20  za godzin  najmuę

Cennik wynajmu sprzętu i obsługi  technicznej 

mikrofony przewodowe 15 /sztuka/wydarzenie
100 /sztuka/wydarzenie

baza czterokanałowa do ULX 400 / wydarzenie
mikrofon bezprzewodowy MIPRO 25 /wydarzenie 
baza czterokanałowa do MIPRO 100 / wydarzenie 

  system nagłośnieniowy 500 wydarzenie 1000 wydarzenie 1500 wydarzenie

konsoleta dźwiękowa frontowa 200 wydarzenie 350 wydarzenie 700 wydarzenie

system monitorowy 1 tor 50 wydarzenie 100 wydarzenie 150 wydarzenie 

okablowanie wydarzenia 100 wydarzenie 150 wydarzenie 300 wydarzenie 

100 wydarzenie 150 wydarzenie 300 wydarzenie 

światło inteligentne sztuka 30 wydarzenie 50 wydarzenie 70 wydarzenie 

konsoleta świetlna 50 wydarzenie 100 wydarzenie 200 wydarzenie 

25 wydarzenie 

30 wydarzenie 

statyw brak opłaty 5 szt /wydarzenie 15 szt /wydarzenie 

pulpit brak opłaty 5 szt /wydarzenie 15 szt /wydarzenie 

lampka do pulpitu brak opłaty 5 szt /wydarzenie 10 szt /wydarzenie 

fortepian 300 wydarzenie 500 wydarzenie 1000 szt /wydarzenie 

ekran akustyczny brak opłaty 50 szt /wydarzenie 100 szt /wydarzenie 

realizator światła 

technik sceny 450 wydarzenie

350 wydarzenie 

wynajęcie podnośnika koszowego (wymagane przy korzystaniu z kratownicy frontowej w Amfiteatrze)

przygotowanie wynajmowanej przestrzeni  (ustawienie krzeseł, stołów, itp.)
szatnia

sprzątanie w trakcie imprezy zaplecza, garderób

Amfiteatr 

dzie  wynajmu ń okres wynajmu***** cena wynajmu

poniedzia ek - czwartekł 1 - 5 godzin 3000 - 5000
ponad 5 godzin 5000 -7000 

pi tek - niedziela, wi taą ś ę 1- 5 godzin 5000 - 8000 
ponad 5 godzin 8000 - 10000 

obja nienia ś

* cena w przypadku regularnego wynajmu d u szego ni  miesi cł ż ż ą
** cena za pierwsz  godzin  najmu salią ę
*** cena za ka d  kolejn  godzin  najmu saliż ą ą ę
**** cena za ca odniowy wynajem sali (powy ej 5/8 godzin)ł ż
***** w czas wynajmu wliczony jest okres monta u i demonta u technicznegoż ż
****** dotyczy o wietlenia i nag o nienia w amfiteatrześ ł ś

godzina 60 minut

Fundacje i stowarzyszenia 
prowadzące działalność non-
profit; imprezy bezpłatne dla 

dzieci chorych i 
niepełnosprawnych; imprezy o 

szczególnych walorach 
oświatowo-wychowawczych i 

artystycznych; imprezy 
charytatywne, itp.

Osoby indywidualne, firmy oraz 
organizacje (np. wspólnoty 

mieszkaniowe, partie 
polityczne, szkoły, przedszkola 

itp.) wynajmujące 
pomieszczenia w celach 

niekomercyjnych

Osoby indywidualne i firmy 
wynajmujące pomieszczenia w 
celach komercyjnych; imprezy, 

pokazy organizowane przez 
spółki, przedsiębiorstwa 

handlowe, przemysłowe, itp.

Imprezy biletowane o 
charakterze estradowym, 

rozrywkowym, realizowane 
przez przedsiębiorstwa i 
agencje artystyczne, itp.

Konferencje wykłady, szkolenia, 
bankiety organizowane przez 

spółki, przedsiębiorstwa 
handlowe, przemysłowe, itp.

20/h 25/h 30/h 35/h 45/h
30/h 30/h 50/h  40/h* 60/h  50/h*

40/h 50/h 60/h 70/h 70/h
40/h 45/h 50/h  40/h* 60/h 60/h  50/h*

mikrofon bezprzewodowy ULX shure

oświetlenie sceniczne (światło żarowe),                         
                           

listwy led - sztuka

listwa żarowa sunstrip active MKII (10x50 W ) - sztuka 

realizator dzwięku 250 zł netto za pierwsze 4 godziny, plus 70 netto za każdą kolejną godzinę - max 12 h 

250 zł netto za pierwsze 4 godziny, plus 70 netto za każdą kolejną godzinę - max 12 h 

150 do 5 godzin, do 8 godzin  
250, powyżej 8h- nie więcej niż 

12 h - 400 

200 do 5 godzin, do 8 godzin 
300, powyżej 8h-  nie więcej 

niż 12 h - 450

nadzór techniczny w amfiteatrze (ze względów 
bezpieczeństwa wymagany przez cały okres wynajmu)

100 do 5 godzin, do 8 godzin  
150, powyżej 8h-nie więcej niż 

12 h - 200

150 do 5 godzin, do 8 godzin 
250, powyżej 8h-  nie więcej 

niż 12 h- 350

150/h godzina pracy podnośnika  

50/kpl.
20/h
25/h

podane ceny s  wyra one w walucie polskiej (z oty polski) i s  cenami ą ż ł ą netto


	Arkusz2

