CENNIK WYNAJMU SAL I SPRZĘTU

Wynajem sal Centrum Kultury
(*ceny dotyczą wersji STANDARD)
# sala widowiskowa (187m2)- 250 zł brutto / godzina
# sala taneczna(84m2)- 100 zł brutto / godzina
# sala lustrzana (79m2)- 100 zł brutto / godzina
# sala klubowa (33m2)- 50 zł brutto / godzina
1. Przy wynajmie powyżej 4 godzin, każda następna godzina 20 % rabatu
2. Wynajem powyżej 8 godzin - opłata ustalana w drodze negocjacji
3. Dla instytucji artystycznych oraz fundacji udzielamy zniżki 50% ceny wynajmu
STANDARD*
(w cenie wynajmu):
● krzesła
● klimatyzacja (tylko sala widowiskowa)
● dostęp do światła dziennego oraz rolety (możliwość zaciemnienia sali)
● przenośny wieszak na ubrania
● dostęp do internetu bezprzewodowego
● nagłośnienie (2x 4000 W) + 2 mikrofony bezprzewodowe
*Wszystkie potrzeby należy wcześniej ustalić z Dyrektorem lub działem realizacji.
OPCJONALNIE
(odpłatnie):
-projektor multimedialny VGA, HDMI oraz ekran – opłata 10 zł/godzina (cena brutto)
-przenośny ekran projekcyjny o wym: 1,2 x 1,8m - opłata 10 zł/godzina (cena brutto)
*Wszelkie indywidualne ustalenia prosimy kierować do Dyrektora lub działu realizacji.

WYNAJEM:
SALA WIDOWISKOWA (sala koncertowo-teatralna)
*
Przy realizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń, sugerujemy obsługę akustyczno – oświetleniową
naszych techników.
* Sala widowiskowa posiada bezpośredni dostęp do kuchni

ZAPLECZE TECHNICZNE SALI
Wymiary sceny: 8m x 5m x 3m
Zasilanie sceny: 1 x 32A
Stanowisko dźwiękowe (FOH) naprzeciwko sceny.
NAGŁOŚNIENIE*
GŁÓWNY SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY
JBL VRX 900:
-VRX 932 4 szt.
-VRX 918s 2 szt.
Napędzany końcówkami:
-Crown Itech 4000 2 szt.
-Crown XLS 2000 2 szt.
SYSTEM MONITOROWY
-JBL JRX112M 4 szt.
-Electrovoice ELX112P 6 szt.
KONSOLETY
-Soundcraft Si Compact 32 1 szt.
-Allen & Heath SQ6 1 szt.
URZĄDZENIA WIZYJNE
Projektor Hitachi CP-CW301WN (3100lm) zamontowany na stałe. – opłata 10 zł/godzina
(cena brutto)
Ekran 6m x 3m

SPRZĘT OŚWIETLENIOWY – opłata 100 zł/godzina (cena brutto)
-Konsoleta PHILIPS STRAND LIGHTING
Trawers przed sceną 8 obwodów regulowanych
-Spotlight vario 12 - 4 szt.
-ETC 750 source four - 4 szt.
-DTS Delta - 2 szt.
Trawers tylny 2 obwody regulowane
-Eurolite LED SLS-180 RGB 18x1W Floor - 4 szt.
Trawersy boczne po 4 obwody regulowane (na każdym trawersie wisi)
-Spotlight vario 12 - szt. 1
-ETC 750 source four - szt. 1
-ETC source four zoom - szt. 1

IMPREZY ZEWNĘTRZNE (stawka za 1 dzień)*
WYNAJEM APARATURY NAGŁOŚNIENIOWEJ
(imprezy realizowane poza obiektem Centrum Kultury / imprezy plenerowe)
*obsługa realizatora dźwięku + technika w cenie
-

Moc 2 x 2300W (2 kolumny EV EKX 18SP, 6 kolumn EV ELX112P, 2 mikrofony,
odtwarzacz CD) - opłata 1600 zł (+ VAT)

