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ZARZADZENIE
WEWNĘTRZNE
NR 8/2013
Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury
z dnia 23 września 2013r.

w sprawie pobierania opłat za wynajem sal, sprzętu nagłośnieniowego
estrad Ośrodka Kultury

i obsługi akustycznej

oraz

§1
Z dniem 23.09.2013r. ustalam:
1. opłatę za wynajem sal Złocienieckiego Ośrodka Kultury
- sala widowiskowo - kinowa przy ul. Połczyńskiej
(dwieście złotych 00/1 00) za l godzinę;

6 w Złocieńcu w wysokości 200,00 zł brutto

- sala baletowa przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieńcu w wysokości 123,00 zł. brutto (słownie złotych:
sto dwadzieścia trzy 00/1 00) za l godzinę oraz 650,00 zł brutto za dobę (słownie złotych: sześćset
pięćdziesiąt 00/1 00);
. - sala widowiskowa przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu w wysokości 123,00 zł. brutto (słownie złotych:
sto dwadzieścia trzy 00/1 00) za 1 godzinę oraz 650,00 zł brutto za dobę (słownie złotych: sześćset
pięćdziesiąt 00/1 00);'
2.

opłatę za wynajem sprzętu nagłośnieniowego przenośnego w wysokości 246,00 zł brutto za
dobę (słownie złotych: dwieście czterdzieści sześć 00/1 00);

3.

opłatę za wynajem sprzętu nagłośnieniowego estradowego wraz z obsługą akustyczną w
wysokości 100,00 zł brutto za l godzinę (słownie złotych: sto 00/100);

4.

opłatę za wynajem estrady koncertowej w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie złotych:
cztery tysiące 00/100), w tym transport sceny, składanie i rozkładanie sceny;

5.

opłatę za wynajem estrady koncertowej
złotych: dwa tysiące pięćset 00/1 00);

mobilnej w wysokości 2.500,00 zł brutto (słownie

§2
Istnieje możliwość negocjacji cen w przypadku wynajmu sal na zajęcia odbywające się regularnie w
ciągu dłuższego okresu np. roku szkolnego oraz możliwość negocjacji cen za wynajem estrady
koncertowej i obsługi akustycznej.
§3
Wpłat za wynajmy dokonuje się na podstawie faktury Vat, w kasie Złocienieckiego
przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieńcu lub na konto.

Ośrodka Kultury

§4
Traci moc zarządzenie
Ośrodka Kultury

nr 9/2012 z dnia 31.08.2012r.

w sprawie pobierania opłat za wynajem sal

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą

n~

Do wiadomości:
l. Główna Księgowa
2. Pracownicy Złocienieckiego
3. A la

UlU

Ośrodka Kultury

od 01.10.20 13r.

