
CENNIK WYNAJMU KOMERCYJNEGO SAL 
KCKSiR (pl. Jagiełły 1)

1. Udostępnienie sal organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie pisemnej umowy 
(porozumienia,  zlecenia)  zawartej  z  Dyrektorem  Kłodzkiego Centrum  Kultury,  Sportu 
i Rekreacji.

2. Za korzystanie z sal przez organizatora zewnętrznego mogą być pobierane opłaty zgodnie 
z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora  Kłodzkiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji.

3.  W wyjątkowych  sytuacjach  zwłaszcza  gdy  udostępnienie  sal  związane  jest  z  ważnym 
interesem  społecznym  lub  pokrywa  się  z  działalnością  statutową  dyrektor  Kłodzkiego 
Centrum Kultury, Sportu i  Rekreacji może zwolnić organizatora zewnętrznego z opłat  za 
korzystanie z sal lub zastosować opłatę zryczałtowaną.

4. Organizator zewnętrzny zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu 
korzystania z sal w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. 

5.  Cennik godzinowego wynajmu pomieszczeń  dla organizatora zewnętrznego w  Kłodzkim 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – siedziba główna pl. Jagielły 1

L.p. Typ pomieszczenia: j.m. Cena netto:*

1 Sale konferencyjne: 116/115, 212 1 godz. 60,00 zł
2 Sala prób artystycznych: 215, 209, 1 godz. 30,00 zł
3 Sala widowiskowo-kinowa: bez 

wykorzystania lub z minimalnym 
wykorzystaniem sprzętu scenicznego i 

obsługi technicznej sceny

za 1 godz.
(dotyczy wydarzeń o 

charakterze 
niekomercyjnym: 
pokazy, wykłady, 

szkolenia, spotkania 
itp.) 

 od 50,00 zł do 100,00 zł

4 Sala widowiskowo-kinowa: bez 
wykorzystania sprzętu scenicznego i 

obsługi technicznej sceny**

za wydarzenie o 
charakterze 

komercyjnym: 
koncert, spektakl, 
pokaz, wykład, 

szkolenie, 
prezentację, spotkanie 

itp.

od 400,00 zł

5 Sala widowiskowa: z wykorzystaniem 
sprzętu scenicznego i kosztami obsługi 

technicznej sceny**

za wydarzenie o 
charakterze 

komercyjnym: 
koncert, spektakl, 
pokaz, wykład, 

szkolenie, 
prezentację, spotkanie 

itp.

od 600,00 zł



* do ceny należy doliczyć VAT

**  Podane  stawki  są  cenami  minimalnymi  – każdorazowy koszt  wynajmu  sali  widowiskowo-
kinowej  uzależniony  jest  od  charakteru  realizowanego  wydarzenia,  ilości  godzin,  ilości 
uczestników, stopnia zaangażowania sprzętu technicznego i obsługi oraz wielu innych czynników 
związanych ze specyfiką prowadzonej działalności

Opracowano na podstawie:

-  Zarządzenia  Nr  31/2013  Dyrektora  KCKSiR  z  dnia  27  listopada  2013  roku  w  sprawie 
wprowadzenia Regulaminu korzystania z sal w Kłodzkiem Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

- Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora KCKSiR z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek 
czynszu najmu i dzierżawy pomieszczeń Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Kontakt: Wydział Administracyjny/Dział Techniczny (pok. 108) tel. /74 /867 33 64 w. 28


