
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MDK „Prażakówka" w Ustroniu nr 02/2023 z dnia 23.01.2023 r. 

Wykaz dzierżawionych / wynajmowanych pomieszczeń wraz ze stawkami odpłatności 

 
Stawki dzierżawy /wynajmu sal na zajęcia, imprezy, wydarzenia odbywające się jednorazowo*: 

Sala widowiskowa:  

Spotkanie/ wykład / prelekcja                                                                                                                 170,00 zł netto / 1h 

Koncert/spektakl z nagłośnieniem                                                                                                      1 150,00 netto/dzień  

Impreza charytatywna organizacji pozarządowych/ stowarzyszeń/ fundacji                                 350,00 zł netto/ do 5h 

Impreza organizowana przez Miasto Ustroń                                                                                        100,00 zł netto / dzień   

Cennik dzierżawy/ wynajmu sprzętu i obsługi technicznej w sali widowiskowej 

oświetlenie sceniczne, nagłośnienie                                                                                                      250,00 zł netto / dzień 

Stawki dzierżawy/ wynajmu sal na zajęcia, imprezy, wydarzenia odbywające się cyklicznie*: 

sala widowiskowa                                                                                                                                        60,00 zł netto /1h 

sala klubowa/taneczna nr 7                                                                                                                       36,00 zł netto /2h 

sale zajęć nr  2, 8, 9, 10, 15, sala prób                                                                                                      24,00 zł netto / 2h  

                                                                                                                               każda następna godzina 8,00 zł netto 

sale na zajęcia indywidualne nr 13, 17, 18 (do 2h)                                                                                 20,00 zł netto / 2h 

                                                                                                                               każda następna godzina 8,00 zł netto 

Ceny dzierżawy / wynajmu sal zawierają koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywozu 
odpadów komunalnych oraz sprzątania obiektu. 
*Za wynajem sal wykładowych (nie dotyczy sali widowiskowej) w dni wolne od pracy może być naliczona 

dodatkowa opłata.  

Cennik dzierżawy amfiteatru (imprezy biletowane) 

Poniedziałek – czwartek (1 – 5 godzin od otwarcia do zamknięcia obiektu)                                  2 000,00 zł netto   

Poniedziałek – czwartek (ponad 5 godzin od otwarcia do zamknięcia obiektu)                            2 500,00 zł netto   

Piątek, sobota, niedziela, święto (do 24h)                                                                                            3 500,00 zł netto   

Dodatkowa opłata za organizację imprezy masowej                                                                          1 000,00 zł netto   

Cennik wynajmu amfiteatru (imprezy niebiletowane) 

Poniedziałek - niedziela (w celu organizacji  imprez niebiletowanych otwartych)                         1 200,00 zł netto 

Poniedziałek - niedziela (w celu organizacji  imprez niebiletowanych zamkniętych)                     2 300,00 zł netto 

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT (23%) 

W przypadku organizacji imprez cyklicznych istnieje możliwość negocjacji cen. 

 


