
ZARZĄDZENIE NR 2/2021

Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

z dnia 04.01.2021 r.

W sprawie:  wprowadzenia  cennika  na  usługi  świadczone  przez  Centrum  Kultury

i Wypoczynku w Andrychowie.

Na podstawie  art.  27  ust.  1  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust.

5 lit. a), d) i h) Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Dyrektor Centrum Kultury

i Wypoczynku w Andrychowie zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadzić  cenniki  na  usługi  świadczone  przez  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku

w Andrychowie, stanowiące załączniki nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia:

- załącznik 1 - Cennik  minimalnych  stawek  za  występy  zespołów  i  grup  tanecznych

działających przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

- załącznik 2 - Cennik  sprzedaży  detalicznej  artykułów  spożywczych  -  bufet  Kina

Studyjnego

- załącznik 3 - Cennik  opłat  za  wynajem  sal  i  pomieszczeń  oraz  stoisk  na  imprezach

plenerowych

- załącznik 4 - Cennik  opłat  za  wypożyczenie  sprzętu  nagłaśniającego,  sceny  mobilnej

i innych środków trwałych

- załącznik 5 - Cennik  usług  opracowania  i  druku  materiałów  reklamowych  oraz

instalowania  dekoracji

- załącznik 6 - Cennik  za  zamieszczanie  plakatów  w  przestrzeni  reklamowej  Centrum

Kultury  i  Wypoczynku  w  Andrychowie,  tj.  słupy  reklamowe,  parkan  reklamowy  przy

ul.  Krakowskiej,  stendy  drewniane  przy  ul.  Krakowskiej,  plansze  reklamowe  na  skrzyżowaniu

ul. Krakowskiej i ul. Szewskiej.

§ 2

Uchylić  Zarządzenie  Nr 5/2020 z dnia  29.01.2020 w sprawie wprowadzenia jednolitego

cennika na usługi świadczone przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.



Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

z dnia 04.01.2021 r.

1. Stawki  za  występy  zespołów  i  grup  tanecznych  działających  przy  Centrum  Kultury  i

Wypoczynku w Andrychowie wynoszą:

Minimalne stawki za występy Zespołów i Grup Tanecznych działających przy Centrum

Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Lp. Asortyment Cena brutto Uwagi

1. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW 700 zł + koszty transportu

2. Teatr Ruchu FORMA 200 zł + koszty transportu

3. Chór MISERICORDIAS DOMINI 300 zł + koszty transportu

2. Koszt  transportu  uzależniony  jest  od  środka  transportu  dostosowanego  do  ilości  osób

w zespole lub grupie teatralnej oraz ilości kilometrów.

3. Wysokość  stawki  za  występ  należy  każdorazowo  ustalić  z  Dyrektorem Centrum Kultury

i Wypoczynku w Andrychowie.

 

 

 



Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

z dnia 04.01.2021 r.

1. Ceny sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych - bufet Kina Studyjnego wynoszą:

Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych - bufet Kina Studyjnego

Lp. Asortyment Cena brutto Uwagi

1. Kawa rozpuszczalna, parzona, z ekspressu 5 zł

2. Herbata – różne rodzaje 4 zł

3. Woda gazowana, niegazowana 0,5 l 2,50 zł

4. Napój owocowy 0,2 l 2 zł

5. Napój  owocowy 0,25 l 3 zł

6. Napój 0,4 l 3 zł

7. Napój kolorowy gazowany i niegazowany 0,5 l 4 zł

8. Batony, Wafle, Ciastka suche 2,50 zł

9. Chipsy, paluszki 3 zł

10. Dropsy 3,50 zł

11. Draże, orzeszki 3 zł

12. Gumy do żucia 3 zł



Załącznik nr 3

 do zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

z dnia 04.01.2021 r.

1. Ceny opłat za wynajem sal i pomieszczeń oraz stoisk na imprezach plenerowych wynoszą:

Wynajem sal, pomieszczeń i stoisk

Lp. Przedmiot Cena brutto Uwagi

1.

Miejski Dom

Kultury

w

Andrychowie

Sala  widowiskowa  wraz  z  oświetleniem sceny  i

zapleczem  scenicznym  na  imprezy  dochodowe

zawodowych instytucji kulturalnych (teatr, estrada,

koncerty itp.) - występy zespołów dorosłych

1 000 – 4 000

zł
za każdy występ

2.

Sala  widowiskowa  wraz  z  oświetleniem sceny  i

zapleczem  scenicznym  na  imprezy  dochodowe

zawodowych instytucji kulturalnych (teatr, estrada,

itp.) - występy zespołów dziecięcych

1 000 – 2 000

zł
za każdy występ

3.

Sala  widowiskowa  wraz  z  oświetleniem sceny  i

zapleczem scenicznym na imprezy nie dochodowe

– występy zespołów amatorskich

200 – 500 zł za każdy występ

4.
Sala widowiskowa wraz ze sceną z oświetleniem

scenicznym

600 zł do 4 godz.

50 zł
za każdą następną

godz.

5.

Scena bez garderoby wraz z oświetleniem na czas

prób  dla  amatorskich  zespołów  teatralnych  lub

recytatorskich  bądź  nagłośnieniem  dla  zespołów

muzycznych

50 zł do 4 godz.

10 zł
za każdą następną

godz.

6. Garderoba, pomieszczenie instruktorskie

60 zł do 4 godz.

20 zł
za każdą następną

rozpoczętą godz.

7. Sala kina studyjnego

400 zł do 4 godz.

65 zł
za każdą następną

rozpoczętą godz.

8. Hol Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie 300 zł za każdy dzień



9.

Pomieszczenia dla zespołów amatorskich 

działających przy Centrum Kultury i Wypoczynku 

w Andrychowie

bezpłatne

10.

Wiejskie

Domy

Kultury:

Inwałd,

Targanice,

Sułkowice-

Łęg

Zagórnik

Sala Widowiskowa na uroczystość weselną 1 

dniową
1 000 zł

Sala Widowiskowa na uroczystość weselną 2 

dniową
1 400 zł

Sala widowiskowa dodatkowe pomieszczenie na 

uroczystość weselną
200 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa każdy dodatkowy dzień 

uroczystości weselnej
300 zł

 Sala widowiskowa na zabawę Sylwestrową 1 000 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na zabawę taneczną 900 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na Komunię 500 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na przyjęcia, bankiety 

okolicznościowe
800 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na imprezy rodzinne (stypa, 

chrzciny, urodziny, imieniny) - do 30 osób
400 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na imprezy rodzinne (stypa, 

chrzciny, urodziny, imieniny) – od 31 osób
600 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na szkolenia, kursy, narady, 

zebrania i inne imprezy okolicznościowe
500 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na 18-stki, półmetki, dyskoteki 1 600 zł za każdy dzień

Sala dydaktyczna, konferencyjna 300 zł za każdy dzień

Świetlice:

Rzyki,

Sułkowice-

Bolęcina

Sala widowiskowa na przyjęcia okolicznościowe 

(stypa, chrzciny, urodziny, imieniny)
500 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na Komunię 500 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na drobne uroczystości, 

spotkania, odczyty
500 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na zabawę sylwestrową 1000 zł za każdy dzień

Sala widowiskowa na 18-stki, półmetki, dyskoteki 1 300 zł za każdy dzień

Sala dydaktyczna 50 zł za każdy dzień



Siedziba

CKiW
Wynajem sali konferencyjnej 50 zł za każdą godzinę

Wynajem miejsca pod stoiska handlowe na imprezach

plenerowych – opłata uzależniona jest od wynajmu stoiska z

mediami lub bez mediów

50 zł za m²

stoisko bez

dostępu do

mediów

70 zł za m²
stoisko z dostępem

do mediów

2. Przed  wynajęciem sal,  pomieszczeń  i  stoisk  sporządza  się  umowę  z  wynajmującym,  która

stanowi podstawę do wystawienia paragonu/faktury oraz reklamacji.

3. W momencie rezerwacji sali na imprezę pobiera się opłatę w kwocie 200 zł – świetlice lub 500

zł. - Wiejskie Domy Kultury, stanowiącą zabezpieczenie wykonania usługi. Pobrana opłata jest

zaliczona na poczet kaucji, o której mowa w pkt. 4. W przypadku rezygnacji usługobiorcy z

wynajmu opłata nie podlega zwrotowi.

4. Kaucja  zwrotna  stanowi  zabezpieczenie  przed  ewentualnymi  szkodami  i  jest  pobierana  od

wynajmujących sale na uroczystości weselne, okolicznościowe oraz zabawy taneczne w kwocie:

a) Wiejskie Domy Kultury: Inwałd, Targanice, Sułkowice – Łęg – 700 zł,

b) Wiejskie Domy Kultury: Zagórnik – 1000 zł, 

c) Świetlice: Rzyki, Sułkowice- Bolęcina – 300 zł.

Kaucja nie jest pobierana:

- przy organizacji przyjęcia pogrzebowego,

- za sale dydaktyczne i konferencyjne.

5. Organizatorzy  imprezy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  Regulaminu  Placówki  oraz

następujących zasad porządkowych:

a) zabrania się umieszczania elementów dekoracyjnych w miejscach innych niż wyznaczone przez

osobę odpowiedzialną za placówkę (kierownika, instruktora itp.),

b) zabrania się klejenia elementów dekoracyjnych bezpośrednio do ścian,

c) w  momencie  zdania  kluczy  osobie  odpowiedzialnej  za  placówkę  dekoracje  winny  być

całkowicie zlikwidowane.

6. Organizator imprezy pokrywa koszty opłaty ZAIKS.

7. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Dyrektor  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku

w Andrychowie może obniżyć odpłatność za wynajem sal, pomieszczeń i sceny.

8. Korzystanie z sal i pomieszczeń przez organizatora samorządowej instytucji kultury tytułem

organizacji  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Andrychowie,  szkoleń  lub  spotkań  okolicznościowych  jest

nieodpłatne.



Załącznik nr 4

 do zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

z dnia 04.01.2021 r.

1. Ceny  opłat  za  wypożyczenie  sprzętu  nagłaśniającego,  sceny  mobilnej  i  innych  środków

trwałych, wynoszą:

Wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, sceny mobilnej i innych środków trwałych (ceny bez

obsługi)

Lp Przedmiot Cena brutto Uwagi

1. Nagłośnienie od 200 - 1 300 Wat 200 zł za każde 100 WAT

2. Mikrofon wraz ze statywem 50 zł za każdy dzień

3. Mikrofon bezprzewodowy (4 szt.) 500 zł za każdy dzień

4. Rampa oświetleniowa 400 zł za każdy dzień

5.
Oświetlenie  (reflektory  12  szt.  +  sterownik

oświetlenia)

400 zł za każdy dzień

20 zł każdy następny reflektor

6. Mikrofony nagłowne 4 szt. 500 zł za każdy dzień

7.
Wynajem sceny mobilnej z obsługą (rozłożenie

i złożenie)

3 000 zł za każdy dzień

1 000 zł za każdy dzień – na działalność

niedochodową dla szkół i

organizacji społecznych

działających na terenie Gminy

Andrychów

8. Przewóz sceny mobilnej 10,50 zł za każde rozpoczęte 10 km

9. Wynajem podestów scenicznych za 1 szt. 50 zł za każdy dzień

10. Wynajem namiotu 300 zł za każdy dzień

11. Wynajem samochodu dostawczego Peugeot dla

Urzędu Miasta Andrychów, Miejskiej Biblioteki

Publicznej  w  Andrychowie  i  pracowników

CKiW

1,50 zł/km za każdy rozpoczęty kilometr



12. Wynajem  samochodu  dostawczego  Peugeot  –

pozostałe podmioty

2,50 zł/km za każdy rozpoczęty kilometr

13. Wypożyczenie barierek ochronnych 70 zł za 1 szt./za każdy dzień

14. Wynajem stolików 6 zł/szt. za każdy dzień

15. Wynajem krzeseł 3 zł/szt. za każdy dzień

2. Nagłośnienie  (poz.1),  oświetlenie  (poz.4)  oraz  mikrofony  nagłowne  (poz.  6)  mogą  być

wypożyczone  wyłącznie  z  obsługą.  Wynagrodzenie  za  obsługę  każdorazowo ustalane  jest

z Dyrektorem Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

3. Pobiera się kaucję zwrotną, która stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami w

przypadku wypożyczenia rampy oświetleniowej. Kaucja ta wynosi 300 zł.

4. W szczególnych  przypadkach  Dyrektor  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku  w  Andrychowie

może obniżyć ceny podstawowe wypożyczenia sprzętu.



Załącznik nr 5

 do zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

z dnia 04.01.2021 r.

1. Ceny za usługi graficzne, reklamowe, wydruki oraz instalowanie dekoracji i inne, wynoszą:

Usługi opracowania i druku materiałów reklamowych oraz instalowanie dekoracji

Lp. Przedmiot Cena brutto Uwagi

1. Wydruk plakatu A4 2 zł za stronę – druk jednostronny

2. Wydruk plakatu A3 4 zł za stronę – druk jednostronny

3. Wydruk plakatu A2 8 zł za stronę – druk jednostronny

4. Wydruk plakatu A1 12 zł za stronę – druk jednostronny

5.
Przygotowanie  komercyjnego  projektu

graficznego: plakat, ulotka
80 zł - 300 zł za projekt

6.
Przygotowanie  komercyjnego  projektu

graficznego: baner, rollup
100 zł - 200 zł za projekt

7.

Przygotowanie  komercyjnego  projektu

graficznego:  wizytówka,  zaproszenie,  dyplom,

identyfikator, inne 

40 zł - 120 zł za projekt

8. Skład folderu (4 – 24 strony) 25 zł za stronę

9.
Przygotowanie dekoracji z materiałów 

powierzonych
25 zł za godzinę pracy

10. Instalowanie dekoracji u klienta 255 zł za godzinę pracy

11.
Kserokopia kolor format A4 lub druk z nośnika

danych
1,50 zł

za stronę – do 50% pokrycia

kolorem (powyżej 50% cena jak

dla plakatu A4)

12.
Kserokopia kolor format A3 lub druk z nośnika

danych
3 zł

za stronę – do 50% pokrycia

kolorem (powyżej 50% cena jak

dla plakatu A4)

13.
Kserokopia czarno-biała format A4 lub druk z

nośnika danych
0,20 zł za stronę



14.
Kserokopia czarno-biała format A3 lub druk z

nośnika danych
0,40 zł za stronę

15. Laminowanie format A4 2,50 zł za sztukę

16. Skan 1 zł za kartkę (2 strony)

17.

Ekspozycja  materiału  reklamowego  (rollup)

w  holu  Miejskiego  Domu  Kultury  w

Andrychowie podczas imprezy

250 zł za sztukę

18.
Ekspozycja  materiału  reklamowego  (rollup,

baner) podczas imprezy plenerowej
100 zł m²

19.
Samodzielna  dystrybucja  ulotek  podczas

imprezy
350 zł –

20. Dystrybucja ulotek podczas imprezy 500 zł usługa

21.

Emisja spotu wideo w holu Miejskiego Domu

Kultury  w  Andrychowie  (możliwa  emisja

z  dźwiękiem)  podczas  imprezy;  emisja

rotacyjna

350 zł do 60 sekund

22.
Emisja  spotu  wideo  na  telebimie  podczas

imprezy; emisja rotacyjna
250 zł do 60 sekund

23.
Emisja  spotu  audio  podczas  imprezy

plenerowej; emisja rotacyjna
200 zł do 15 sekund

2. Wyceny usługi od pkt. 5 do pkt. 7 dokonuje pracownik Działu Promocji i Reklamy.

3. W przypadku większych zamówień istnieje  możliwość  udzielenia  rabatu.               

Decyzję o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmuje Dyrektor CKiW w Andrychowie.



Załącznik nr 6

 do zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

z dnia 04.01.2021 r.

1. Ceny  za  zamieszczanie  plakatów w przestrzeni  reklamowej  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku  w

Andrychowie,  tj.  słupy reklamowe,  parkan reklamowy przy ul.  Krakowskiej,  stendy drewniane przy ul.

Krakowskiej,  plansze  reklamowe  na  skrzyżowaniu  ul.  Krakowskiej  i  ul.  Szewskiej,  placówki  CKiW w

Andrychowie, wynoszą:

Zamieszczenie plakatów w przestrzeni reklamowej CKiW

Lp. Przedmiot Cena brutto Uwagi

1. Format A4 – reklama komercyjna 3,80 zł za punkt

2. Format A3 – reklama komercyjna 6,20 zł za punkt

3. Format A2 - reklama komercyjna 11 zł za punkt

4. Format A1 - reklama komercyjna 20 zł za punkt

5. Format B2 - reklama komercyjna 14 zł za punkt

6. Format B2 - reklama komercyjna 22 zł za słup reklamowy

7. Format A4 – reklama w zakresie działań kulturalnych 1,90 zł za punkt

8. Format A3 – reklama w zakresie działań kulturalnych 3,10 zł za punkt

9. Format A2 - reklama w zakresie działań kulturalnych 5,50 zł za punkt

10. Format A1 - reklama w zakresie działań kulturalnych 10 zł za punkt

11. Format B2 - reklama w zakresie działań kulturalnych 7 zł za punkt

12. Format B2 - reklama w zakresie działań kulturalnych 11 zł za słup reklamowy

13. Format 113 x 200 cm - reklama komercyjna 100 zł za stend drewniany

14. Format  113  x  200  cm -  reklama  w  zakresie  działań

kulturalnych

50 zł za stend drewniany

15. Bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej 125 zł za punkt

2. Tabela  opłat  określona  w  pkt.  1  obejmuje  podstawowy  okres  usługi  wynoszący  7  dni,

a  w  przypadku  zamieszczenia  plakatów  na  okres  będący  wielokrotnością  7  dni,  pobiera  się  opłatę

odpowiednio zwielokrotnioną.

3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje  możliwość  rezygnacji  z  opłat.  Decyzję  o rezygnacji  z  opłat

podejmuje Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.


