
Załącznik nr 1 

do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń oraz sprzętu 

w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

oraz filiach: 

Terminal Kultury Gocław i Klub Kultury Seniora 

 

 

Centrum Promocji Kultury 

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

ul. Podskarbińska 2, Warszawa 
 

§ 1 

1. W Centrum wynajmowi podlegają następujące powierzchnie: 

- sala taneczna na poziomie „-1” budynku, 

- sala klubowa na poziomie „-1” budynku, 

- sala prób na poziomie „-1” budynku, 

- sala widowiskowa na poziomie „0” budynku, 

- foyer na poziomie „0” budynku, 

- galeria na poziomie „1” budynku, 

- pracowania komputerowa na poziomie „1” budynku. 

 

2. Centrum w ramach wynajmu zapewnia sprzęt i urządzenia elektroakustyczne, które 

znajdują się na wyposażeniu sal. Wymiary i wyposażenie sal określa paragraf 2 niniejszego 

Załącznika. 

3. W trakcie wynajmu możliwy jest montaż i użycie własnego sprzętu w obecności obsługi 

elektroakustycznej Centrum i w drodze odrębnych ustaleń związanych z możliwością 

montażu i użycia tego sprzętu w salach Centrum. 
 

§ 2 

Cennik wynajmu pomieszczeń Centrum: 

 

Poziom -1 

 

1. Sala nr 001 – sala klubowa: 104,5 m
2
 (5,5m x 19m, scena: 4m x 5m, pojemność sali:  

801 osób) 

wynajem komercyjny 2:  90 zł netto + VAT za 1 godzinę 
wynajem niekomercyjny 3:  70 zł netto + VAT za 1 godzinę 

 

 Cena zawiera ustawienie do 80 krzeseł oraz 20 stołów, nagłośnienie sufitowe, 

ustawienie sprzętów (mikrofony), pomoc techniczną oraz obsługę elektroakustyczną. 

Nie ma możliwości wyświetlenia prezentacji multimedialnej. 

 Dodatkowa opłata za montaż i obsługę nagłośnienia przenośnego wynosi 110 zł netto 

+ VAT. 

 Za początek wynajmu przyjmowana jest godzina rozpoczęcia 

montażu/próby/przygotowań. 

 Za koniec wynajmu przyjmowany jest moment opuszczenia sali przez Najemcę. 

 

2. Sala nr 002 – sala taneczna: 98 m
2
 (7m x 14m, lustra na ścianie o długości 14m, 

pojemność sali: 20 osób) 
wynajem komercyjny 2:  70 zł netto + VAT za 1 godzinę 
wynajem niekomercyjny 3:  50 zł netto + VAT za 1 godzinę 



 Cena zawiera dostęp do garderoby, nagłośnienie sufitowe, możliwość podłączenia 

zewnętrznego urządzenia audio poprzez kabel mini jack. 

 Za początek wynajmu przyjmowana jest godzina rozpoczęcia montażu/ próby/ 

przygotowań. 

 Za koniec wynajmu przyjmowany jest moment opuszczenia sali przez Najemcę. 

 

3. Sala nr 009 – sala prób: 55,25 m
2
 (6,5m x 8,5m, pojemność sali: 20 osób) 

wynajem komercyjny 2:  ----------- 
wynajem niekomercyjny 3:  35 zł netto + VAT za 1 godzinę 

 

 W przypadku skorzystania z dostępnego na wyposażeniu sali sprzętu dodatkowo do 

ceny wynajmu sali doliczana jest kwota 45 zł netto + VAT za 1 godzinę: nagłośnienie, 

zestaw perkusyjny, wzmacniacze gitarowy i basowy. 

 Za początek wynajmu przyjmowana jest godzina rozpoczęcia montażu/ próby/ 

przygotowań. 

 Za koniec wynajmu przyjmowany jest moment opuszczenia sali przez Najemcę. 

 

 

Parter 

 

4. Sala widowiskowa: 160 m2, scena: 96 m² (sala: 16 m x 16 m, scena: 6 m x 16 m, 

pojemność sali: 160 miejsc) 

wynajem komercyjny 2:  400 zł netto + VAT za 1 godzinę 

wynajem niekomercyjny 3:  250 zł netto + VAT za 1 godzinę 

wynajem komercyjny 2: 3000 zł netto + VAT za 1 dzień (powyżej 10 h) 

wynajem niekomercyjny 3:  2000 zł netto + VAT za 1 dzień (powyżej 10 h) 

 Cena zawiera ustawienie do 160 krzeseł na widowni oraz stołów i krzeseł na scenie, 

dostęp do 2 garderób, obsługę elektroakustyczną, skorzystanie z dostępnego na 

wyposażeniu sali nagłośnienia i oświetlenia oraz projektora wraz z ekranem, 

ustawienie sprzętów oraz pomoc techniczną. 

 Za początek wynajmu przyjmowana jest godzina rozpoczęcia montażu/ próby/ 

przygotowań. 

 Za koniec wynajmu przyjmowany jest moment opuszczenia sali przez Najemcę. 

 

5. Foyer: 147 m
2
 (7m x 21m, pojemność sali: 80 osób) 

wynajem komercyjny 2:  90 zł netto + VAT za 1 godzinę 
wynajem niekomercyjny 3:  70 zł netto + VAT za 1 godzinę  

 

 Cena zawiera ustawienie do 20 krzeseł oraz do 10 stołów. 

 Za początek wynajmu przyjmowana jest godzina rozpoczęcia montażu/ próby/ 

przygotowań. 

 Za koniec wynajmu przyjmowany jest moment opuszczenia sali przez Najemcę. 

 

 

Poziom 1 

 

6. Sala nr 201  - galeria: 98,3 m
2
 (10m x 9,83m, pojemność sali: 50 osób) 

wynajem komercyjny 2:  80 zł netto + VAT za 1 godzinę 
wynajem niekomercyjny 3:  50 zł netto + VAT za 1 godzinę 

 



 Dodatkowa opłata za montaż i obsługę nagłośnienia przenośnego wynosi 100 zł netto 

+ VAT. 

 Za początek wynajmu przyjmowana jest godzina rozpoczęcia montażu/ próby/ 

przygotowań. 

 Za koniec wynajmu przyjmowany jest moment opuszczenia sali przez Najemcę. 

 

7. Sala nr 203 - pracownia komputerowa: 35,51 m
2
 (6,7m x 5,3m, pojemność sali:                     

15 osób, w tym 13 stanowisk komputerowych wraz ze stanowiskiem instruktorskim) 
wynajem:  140 zł netto + VAT za 1 godzinę 

 

 Za początek wynajmu przyjmowana jest godzina rozpoczęcia montażu/ próby/ 

przygotowań. 

 Za koniec wynajmu przyjmowany jest moment opuszczenia sali przez Najemcę. 

 

 

8. Teren parkingu Centrum – cena do indywidualnego uzgodnienia. 

 

9. Wynajem sprzętu poza siedzibę Centrum: 

 

- drewniana sztaluga – 15 zł netto + VAT za sztukę, 

- stół o wymiarach 70 cm x 70 cm - 15 zł netto + VAT za sztukę, 

- drewniane krzesło – 5 zł netto + VAT za sztukę, 

- plastikowy kubik – 50 zł netto + VAT za sztukę. 

 

Najemca może wypożyczyć sprzęt na maksymalnie 14 dni, przy czym dzień odbioru  jest 

pierwszym dniem najmu, zaś dzień zdania sprzętu ostatnim dniem najmu.  

Przekroczenie ustalonego terminu zwrotu podwaja stawkę wynajmu sprzętu za każdy kolejny 

dzień zwłoki. 

Dyrektor Centrum może wydłużyć maksymalny czas wypożyczenia sprzętu, na podstawie 

pisemnego wniosku złożonego przez Najemcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

w zależności od ustawienia stołów i krzeseł, 
2 tzn. którego celem jest działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych, 
3 

tzn. którego celem nie jest działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych. 


