
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  16/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu z dnia 01.10.2020 r.  
 

Wysokość cen netto i opłat za korzystanie z sali, pomieszczeń oraz wyposażenia 

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu 

Wynajem sali dla osób fizycznych oraz osób prawnych z zamiarem zorganizowania przyjęć 

weselnych, uroczystości rodzinnych takich jak chrzciny, komunia, imprezy i zebrania 

okolicznościowe, szkolenia itp. odbywa się odpłatnie w następujący sposób: 
 

1. Odpłatność za wynajem sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu  na  
 

 wesela w wysokości - 800,00 zł + poprawiny 200,00 zł (w tym media). 

 rocznice ślubu / komunie / osiemnastki itp. - w wysokości 500,00 (w tym 

media) 

 zabawy okolicznościowe, w których uczestnictwo jest odpłatne - w wysokości 

400,00 zł (w tym media) 

 zabawę sylwestrową - w wysokości 700,00 zł (w tym media) 

 stypa - w wysokości 200,00 (w tym media) 
 

 

2. Odpłatność za wynajem sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu na 

zabawy, w których uczestnictwo jest odpłatne organizowane przez organizacje, 

stowarzyszenia, kluby, Rady Sołeckie, KGW, Rady Rodziców, Szkoły, Przedszkola itp            

z terenu Gminy - w wysokości 350,00 zł (w tym media). 
 

3. Odpłatność za wynajem sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury na pokazy 

komercyjne w wysokości – 150,00 zł za godzinę (w tym media). 

 

4. Odpłatność za wynajem kuchni Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu - w wysokości  

250,00 zł (cena uwzględnia dostęp do urządzeń będących na wyposażeniu kuchni). 
 

5.   Odpłatność za wynajem sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu: 

 na szkolenia, prelekcje itp. w wysokości 150,00 zł za godzinę  

 na zajęcia (aerobik/zumba/joga itp.) w wysokości 10,00 zł za godzinę  

6. Odpłatność za wynajem sali tanecznej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu: 

 na szkolenia, prelekcje itp. w wysokości 100,00 zł za godzinę  

 na zajęcia (aerobik/zumba/joga itp.) w wysokości 10,00 zł za godzinę 

7. Użyczenie sprzętu na potrzeby prelekcji/pokazów/szkoleń odbywających się  

w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu: 

 nagłośnienie (2 mikrofony) - w wysokości 50,00 za godzinę  

 projektor + ekran - w wysokości 30,00 za godzinę  
 

9.   CENNIK WYPOŻYCZENIA WYPOSAŻENIA:   
 

WYPOSAŻENIE 
Cena wynajmu do 

3 dni 

Cena wynajmu powyżej 3 

dni do 5 dni 

1 Stół mały (kwadratowy 80x80 cm) 10,00 zł/szt. 15,00 zł/szt. 

2 

Komplet naczyń obiadowych (komplet 

obejmuje; 1 talerz głęboki, 1 talerz płytki, 1 

talerzyk deserowy, szklanki-literatki na 

napoje,  sztućce + dodatkowe elementy) 

5,00 zł/kpl. 8,00 zł/kpl. 

3 Ławostół (stół+2 ławki) 20,00 zł/kpl. 30,00 zł/kpl. 

4 Namiot bankietowy 4x6 m 70,00 zł/szt. 100,00 zł/szt. 

5 Parasol (średnica 3 m) 40,00 zł/szt. 50,00 zł/szt. 

6 
Sprzęt Muzyczny – kolumna + mikrofon 

przewodowy 
50,00 zł/szt. 100,00 zł/szt. 

 


