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Załączniki   do Regulaminu  wynajmowania pomieszczeń 
POKiBP w Prudniku wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora  
POK iBP w Prudniku  Nr 20/2016  z dnia  20.12.2016 r. 
 

Obowiązuje od 16 kwietnia 2018 r. 
I.  Cennik wynajmu pomieszczeń                      
1. Prudnicki Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 1 A – Willa Fränklów: 
 
a). stawka jednorazowego wynajmu komercyjnego1 za godzinę  
 

Rodzaj sali     

Cena za godzinę    
Sala reprezentacyjna (widowiskowa na 127 osób) 300,00 zł 
Sala kameralna 90,00 zł 
Sala taneczna duża 80,00 zł 
Sala taneczna mała 60,00 zł 
Sala wykładowa (poziom -2) 60,00 zł  
Sala prób orkiestry 80,00 zł 
Sala prób - muzyczna 60,00 zł 
 

b). stawka jednorazowego wynajmu nie komercyjnego 2 za godzinę  
 

Rodzaj sali 
 

Cena za  godzinę 
Sala reprezentacyjna (widowiskowa na 127 osób) 100,00 zł 
Sala kameralna 30,00 zł 
Sala taneczna duża 30,00 zł 
Sala taneczna mała 30,00 zł 
Sala wykładowa (poziom -2) 30,00 zł  
Sala prób orkiestry 30,00 zł 
Sala prób - muzyczna 30,00 zł 
 

c). stawka jednorazowego wynajmu dla szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych 
działających non profit  
Rodzaj sali 
 

Cena  za  godzinę 
 

Sala reprezentacyjna (widowiskowa na 127 osób) 50,00 zł 
Sala kameralna 10,00 zł 
Sala taneczna duża 10,00 zł 
Sala taneczna mała 10,00 zł 
Sala wykładowa (poziom -2) 10,00 zł  
Sala prób orkiestry 10,00 zł 
Sala prób - muzyczna 10,00 zł 
 

2. Kino DIANA ul. Mickiewicza 1 stawka jednorazowego wynajmu komercyjnego1 za 3 godziny  
 

Rodzaj sali Cena za 3 godz. 
 

za każdą 
następną 

Sala kinowo – widowiskowa spektakle, koncerty, recitale - dla 
dorosłych 

1000,00 zł 150,00 

Sala kinowo – widowiskowa spektakle, przedstawienia - dla 
dzieci i młodzieży   

500,00 zł 75,00 

Sala kinowo – widowiskowa imprezy organizowane przez: szkoły, 
przedszkola, organizacje pozarządowe działające non profit: 

150,00 zł  
 

25,00 
 

imprezy organizowane przez pozostałe organizacje 300,00 zł 50,00 
imprezy organizowane przez firmy 900,00 zł 150,00 
Foyer 200,00 zł 25,00 
 
Za wynajęcie sal w soboty lub niedzielę należy doliczyć 50 % ceny 
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3. Wiejskie Domy Kultury i Świetlica Środowiskowa w Prudniku 
Stawka wynajmu jednorazowego *: 
 

1. Świetlica Środowiskowa ul. Podgórna 
wynajem komercyjny oraz imprezy okolicznościowe  od  80,00 zł, 
wynajem nie komercyjny  od  40,00 zł  
 

2. Wiejski Dom Kultury w Łące  Prudnickiej: 
wynajem komercyjny oraz imprezy okolicznościowe  od  150,00 zł, 
wynajem nie komercyjny  od  60,00 zł. 
 

3. Wiejski Dom Kultury w Moszczance: 
wynajem komercyjny oraz imprezy okolicznościowe  7 zł/osoby zł nie mniej niż 150 zł, 
wynajem nie komercyjny  od  40,00 zł. 
 

4. Wiejski Dom Kultury w Piorunkowicach: 
wynajem komercyjny oraz imprezy okolicznościowe  od  100,00 zł, 
wynajem nie komercyjny  od  40,00 zł. 
 

5. Wiejski Dom Kultury w Mieszkowicach: 
i wynajem komercyjny oraz imprezy okolicznościowe  od  80,00 zł 
wynajem nie komercyjny  od  40,00 zł. 
 

6. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach: 
wynajem komercyjny  oraz imprezy okolicznościowe  od  80,00 zł, 
wynajem nie komercyjny  od  40,00 zł. 
 

7. Wiejskie Centrum Aktywizacji w Rudziczce: 
wynajem komercyjny  oraz imprezy okolicznościowe  10 zł/osoby nie mniej niż  200,00 zł, 
wynajem nie komercyjny  od  60,00 zł   
 

8. Wiejski Dom Kultury w Wierzbcu: 
wynajem komercyjny oraz imprezy okolicznościowe  od  80,00 zł, 
wynajem nie komercyjny  od  40,00 zł   
 

9. Wiejski Dom Kultury w Szybowicach: 
wynajem komercyjny oraz imprezy okolicznościowe  10 zł/osoby nie mniej niż  150,00 zł, 
wynajem nie komercyjny  od  60,00 zł   
 

● Stawki za wynajem sali na wesela są ustalane indywidualnie. 
● W przypadku korzystania z w/w obiektów  przez organizacje i instytucje takie jak np. szkoła, 
podczas imprez dochodowych, proponujemy opłatę ryczałtową w WDK w wysokości min. 150 zł. 
● Ustala się nieodpłatny wynajem sali w Wiejskich Domach Kultury przez Radę Sołecką na spotkania  
i imprezy niedochodowe 
 
1 tzn. którego celem jest działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści materialnych, 
2 tzn. którego celem nie jest działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści materialnych, 
  

II.  Cennik wynajmu sprzętu plenerowego, gastronomicznego, multimedialnego: 
 

stawka jednorazowego wynajmu sprzętu za dobę: 
 
Rodzaj sprzętu 

  
   Cena podstawowa za  dobę  

Podest sceniczny 6 m  x 8 m  wys. do 120 cm   1000,00 zł 
Stół + 2 ławki (drewniany) 10,00 zł 
Krzesła drewniane składane 5,00 zł 
Komplet Bawarski : stół drewniany + 2 ławki   50,00 zł 
Stół plastikowy + 6 krzeseł 30,00 zł 
Płotki drewniane  1 szt. 2 mb.  20,00 zł 
Rzutnik multimedialny EPSON z okablowaniem .  100,00 zł 
 

stawka jednorazowego wynajmu sprzętu gastronomicznego na dobę: 
 

Rodzaj sprzętu 

    
 Cena podstawowa za  dobę  

Zastawa obiadowa na 1 osobę (talerz głęboki, płytki, deserowy, sztućce) 2,00 zł 
Filiżanka do kawy + spodek pod filiżankę  0,50 zł 
Termosy       1 - 1,5 l 10,00 zł 

Zwrot brudnych naczyń 0,30 zł. za szt. POK jest płatnikiem podatku  VAT. Podane ceny są 
cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.   


