TEATR MIEJSKI W GLIWICACH
CENNIK WYNAJMU SAL

ul. Nowy Świat 55/57, PL 44-100 Gliwice
www.teatr.gliwice.pl

1/ TEATRU MIEJSKIEGO W GLIWICACH - przy ul. Nowy Świat 55/57 w Gliwicach,
2/ RUIN TEATRU VICTORIA - przy al. Przyjaźni 18 w Gliwicach,
3/KINA AMOK – SCENA BAJKA – przy ul. Dolnych Wałów 3 w Gliwicach.

dla podmiotów organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych miasta lub innych
organizacji nie działających w celu osiągnięcia zysku, skierowanych przez UM Gliwice:
STAWKA
PODSTAWOWA *
(impreza)

do trzech godzin
(180 minut)

Sala
widowiskowa
Dni tygodnia:
- poniedziałek
- wtorek
- środa
- czwartek

Teatr Miejski
w Gliwicach
(duża sala)
Teatr Miejski
w Gliwicach
(mała sala)
Kino Amok –
Scena Bajka
(duża sala)
Kino Amok –
Scena Bajka
(mała sala)

Dni tygodnia:
- piątek
- sobota
- niedziela
oraz
- dzień
świąteczny
(ustawowo)

STAWKA
UZUPEŁNIAJĄCA *

(przekroczenie czasu najmu)

za każdą kolejną
jedną godzinę
(60 minut)

Dni tygodnia:
- poniedziałek
- wtorek
- środa
- czwartek

Dni tygodnia:
- piątek
- sobota
- niedziela
oraz
- dzień
świąteczny
(ustawowo)

2.000,00 zł

2.700,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

700,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

1.250,00 zł

1.250,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

* UWAGA! Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
z wykorzystaniem podstawowego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,
udostępnienie sprzętu do realizacji rajderów technicznych podlega odrębnej wycenie
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STAWKA
DZIENNA
Sala
widowiskowa

Ruiny Teatru
Victoria

Dni tygodnia:
- poniedziałek
- wtorek
- środa
- czwartek

1.200,00 zł

Dni tygodnia:
- piątek
- sobota
- niedziela
oraz
- dzień świąteczny
(ustawowo)

1.200,00 zł

* UWAGA! Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Cena nie uwzględnia kosztów nagłośnienie i oświetlenia obiektu

UWAGA! !
1. W przypadku, gdy wynajmujący korzysta z teatralnego systemu sprzedaży biletów w kasie oraz on – line ponosi
dodatkowo koszt w wysokości 1 zł + 23% VAT za jeden sprzedany bilet.
Opłata będzie naliczona wg raportu kasowego po zakończeniu imprezy (liczba sprzedany biletów razy 1 zł + 23% VAT).
Usługa wynajmu sali nie obejmuje działań promocyjnych. Teatr zapewnia podanie podstawowych informacji o imprezie
wynajmującego (data, tytuł imprezy) na stronie internetowej i afiszach repertuarowych (uwzględniając cykl wydawniczy
druku).
2. Za całodzienny wynajem siedziby TM na imprezy UM Miasta: np. Toast Prezydenta Miasta, Obchody Świąt Narodowych
proponujemy ustalenie jednej stawki = 5000,00 zł netto
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