
Zarządzenie nr 21/2022 

Dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury 

z dnia 13 grudnia 2022 rok 

 

 

w sprawie cennika usług świadczonych przez Wodzisławskie Centrum Kultury 

 

 

Na podstawie § 9 pkt 3 i §12 pkt 2 Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury nadanego uchwałą 
Nr XXXI/294/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2013 r. 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam:  

1) cennik usług świadczonych przez Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) cennik usług Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim dla jednostek 

organizacyjnych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Wodzisławskiego Centum Kultury z dnia 30 marca 

2022 roku w sprawie cennika usług świadczonych przez Wodzisławskie Centrum Kultury. 

  

§§  33  

  

ZZaarrzząąddzzeenniiee  wwcchhooddzzii  ww  żżyycciiee  zz  ddnniieemm  ppooddppiissaanniiaa  zz  mmooccąą  oobboowwiiąązzuujjąąccąą  oodd  11  ssttyycczznniiaa  22002233  rrookk..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ZZaałłąącczznniikk  NNrr  11  ddoo  zzaarrzząąddzzeenniiaa  NNrr  2211//22002222  

DDyyrreekkttoorraa  WWooddzziissłłaawwsskkiieeggoo  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  

zz  ddnniiaa  1133  ggrruuddnniiaa  22002222  rrookkuu  

  

  

CCeennnniikk  uussłłuugg  

śśwwiiaaddcczzoonnyycchh  pprrzzeezz  WWooddzziissłłaawwsskkiiee  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  ww  WWooddzziissłłaawwiiuu  ŚŚll..  

oobboowwiiąązzuujjąąccyy  oodd  ddnniiaa  11  ssttyycczznniiaa  22002233  rrookkuu  

  

L.p. Rodzaj usługi Przedmiot usługi Czas wynajmu Cena netto Cena brutto 

Sala widowiskowa    

- zebranie 1 zebranie (do 3 h) 480,00 zł 590,40 zł 

- widowisko edukacyjne 1 spektakl 600,00 zł 738,00 zł 

- projekcja filmowa 1 projekcja 720,00 zł 885,60 zł 

1 Wynajem 

- impreza estradowa (cena może 

ulec zmianie po przedstawieniu 

wymagań riderowych) 

1 impreza (do 4 h) 1 800,00 zł 2 214,00 zł 

2 

 

Wynajem Sala Kameralna "7" 1 godz. 100,00 zł 123,00 zł 

3 Wynajem Sala konferencyjna "12" 1 godz. 60,00 zł 73,80 zł 

4 Wynajem Sala klubowa 1 godz. 150,00 zł 184,50 zł 

5 Wynajem Sala baletowa "18" 1 godz. 170,00 zł 209,10 zł 

Wynajem nagłośnienia wraz         

z obsługą 
1 impreza (do 4 h) wraz z 

próbą nie wliczając czasu 

montażu i demontażu 

sprzętu. 

1 800,00 zł 2 214,00 zł 

Konsola oświetleniowa doba 165,00 zł 202,95 zł 

Konsola dźwiękowa doba 165,00 zł 202,95 zł 

Kolumna aktywna doba 110,00 zł 135,30 zł 

Mikrofon bezprzewodowy 

(nadajnik - odbiornik) 

doba 70,00 zł 86,10 zł 

Mikrofon doba 50,00 zł 61,50 zł 

6 Wynajem 

Reflektor PC (białe światło) doba 50,00 zł 61,50 zł 

7 Wynajem Namiot (wymiary 5x5 lub 6x3 lub 

2x3) bez transportu i montażu 

doba 150,00 zł 184,50 zł 

8 Wynajem Najazdy kablowe 1 szt. doba 50,00 zł 61,50 zł 

9 Wynajem Podesty sceniczne (1 szt. wymiar 

1x2 m) z transportem i montażem 

doba 60,00 zł 73,80 zł 

10 Usługa transportowa Bus 1 km 4,00 zł 4,92 zł 

11 Stawki długoterminowego wynajmu sali na zajęcia rekreacyjno-artystyczne i szkoleniowe ustalane są 
indywidualnie. 

 

1 m-c 

 

 350,00 zł 

 

430,50 zł 

12 Reklama na stronie 

internetowej 

 

Baner w slajderze z hiperłączem 

 przy abonamencie co 

najmniej 6 miesięcznym 

kwota za 1 m-c 

300,00 zł 369,00 zł 

Produkcja spotu (nagranie, lektor, 

montaż) 
1 spot 400,00 zł 492,00 zł 13 Spot dźwiękowy 

Emisja przed seansem filmowym 1 emisja 70,00 zł 86,10 zł 



Emisja przed seansem filmowym miesięczny pakiet 

emisji 

800,00 zł 984,00 zł 

Emisja przed imprezą estradową 1 emisja 100,00 zł 123,00 zł 

Stoisko na terenie WCK 

1 stoisko/1m

2 150,00 zł 184,50 zł 

Roll'up na terenie WCK 1 roll'up/1m-c 300,00 zł 369,00 zł 

Ulotki, materiały reklamowe na 

terenie WCK (ekspozycja na 

stojaku) 

1 m-c 200,00 zł 246,00 zł 

Ulotki, materiały reklamowe na 

terenie miasta (ekspozycja na 5 

stojakach WCK) 

1 m-c 300,00 zł 369,00 zł 

14 Ekspozycja firmy 

Dystrybucja przed imprezą na 

terenie WCK ulotek, vaucherów, 

bonów rabatowych, zaproszeń itp. 

1 impreza 300,00 zł 369,00 zł 

Nośnik dwustronny (5 szt.: 

470x220 zm, 1 szt.: 400x200 

cm)* 

do 30 dni 1 000,00 zł 1 230,00 zł 15 Wynajem powierzchni 

reklamowej - 

billboardowej 

Wraz z drukiem oraz klejeniem 

(projekt we własnym zakresie) 

do 30 dni 3 000,00 zł 3 690,00 zł 

Plakat, ulotka  150,00 zł 184,50 zł 16 Opracowanie graficzne 

reklamy 
Billboard  250,00 zł 307,50 zł 

17 Rekalma na monitorze 

w holu głównym WCK 

 1 m-c 200,00 zł 246,00 zł 

  

CCeennnniikk  nniiee  ddoottyycczzyy  wwyyddaarrzzeeńń  wwssppóółłoorrggaanniizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  WWooddzziissłłaawwsskkiiee  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy..  

  

PPrrzzyy  wwyynnaajjmmaacchh  kkoommpplleekkssoowwyycchh  lluubb  ddłłuuggootteerrmmiinnoowwyycchh  ––  cceennyy  ddoo  nneeggooccjjaaccjjii..  

  

**  WWyyłłąącczzeenniiuu  zz  wwyynnaajjmmuu  ppoowwiieerrzzcchhnnii  rreekkllaammoowweejj  nnaa  ttaabblliiccaacchh  bbiillllbbooaarrddoowwyycchh  ppooddlleeggaajjąą  rreekkllaammyy  

ppaarrttiiii  ppoolliittyycczznnyycchh,,  kkoommiitteettóóww  wwyybboorrcczzyycchh  ii  kkaannddyyddaattóóww  ssttaarrttuujjąąccyycchh  ww  wwyybboorraacchh  

ssaammoorrzząąddoowwyycchh,,  ppaarrllaammeennttaarrnnyycchh,,  pprreezzyyddeenncckkiicchh  ii  eeuurrooppeejjsskkiicchh..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ZZaałłąącczznniikk  NNrr  22  ddoo  zzaarrzząąddzzeenniiaa  NNrr  2211//22002222  

DDyyrreekkttoorraa  WWooddzziissłłaawwsskkiieeggoo  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  

zz  ddnniiaa  1133  ggrruuddnniiaa  22002222  rrookkuu  

  

  

CCeennnniikk  uussłłuugg  

śśwwiiaaddcczzoonnyycchh  pprrzzeezz  WWooddzziissłłaawwsskkiiee  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  ww  WWooddzziissłłaawwiiuu  ŚŚll..  

ddllaa    ppllaaccóówweekk  oośśwwiiaattoowwyycchh**  oobboowwiiąązzuujjąąccyy  oodd  ddnniiaa  11  ssttyycczznniiaa  22002233  rrookkuu  

  

Usługa Cena netto wg cennika Rabat dla szkół Cena netto dla szkół 

Wynajem sali 

widowiskowej z obsługą 
techniczną i dostępem do 

garderób (impreza do 3 

godzin)* 

1 800,00 zł 80% 360,00 zł 

Dodatkowa godzina 

wynajmu sali widowiskowej 

480,00 zł 80% 96,00 zł 

Wynajem nagłośnienia 600,00 zł 50% 300,00 zł 

Próba bez obsługi 

technicznej 

- - 48,00 zł/h 

Próba z obsługą techniczną - - 84,00 zł/h 

Wynajem sali klubowej 150,00 zł/h 75% 37,50 zł/h 

Wynajem sali baletowej 170,00 zł/h 80% 34,00 zł/h 

Wynajem sali kameralnej 100,00 zł/h 75% 25,00 zł/h 

Wynajem sali 

konferencyjnej 

60,00 zł/h 70% 18,00 zł/h 

Wynajmy cykliczne – ceny do negocjacji. 

  

CCeennaa  mmoożżee  uulleecc  zzmmiiaanniiee  ppoo  pprrzzeeddssttaawwiieenniiuu  wwyymmaaggaańń  rriiddeerroowwyycchh..  

 

**  NNaalleeżżyy  pprrzzeezz  ttoo  rroozzuummiieećć  jjeeddnnoossttkkii  oorrggaanniizzaaccyyjjnnee  wwyymmiieenniioonnee  ww  aarrtt..  22  uusstt..  11,,22,,33--55,,77--88  uussttaawwyy                              

zz  ddnniiaa  1144..1122..22001166  rr..  PPrraawwoo  oośśwwiiaattoowwee  ((ttjj..  DDzz..  UU..  zz  22002211  rr..  ppoozz..  11008822  zzee  zzmmiiaannaammii))..  


