
Załącznik do Zarządzenia  

Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury 

 nr 22/2022 z dnia 01.08.2022 r. 

WYNAJEM LOKALI 

Lp. Rodzaj Cena brutto 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

1. Sala poniżej 50m2 50,00 zł/h 

2. Sala powyżej 50m2  60,00 zł/h 

3. Sala prób 35,00 zł/h 

4. Sala prób dla uczniów i studentów 15,00 zł/h 

5. Sala szkoleniowa 60,00 zł/h 

6. Studio nagrańa 

50,00 zł/h 

od 200,00 zł montowanie  
w zależności od ilości ścieżek 

SOBOTA - NIEDZIELA 

7. Sala (poniżej i powyżej 50m2) 
od 560,00 zł/ 8hb 

500,00 zł kaucja zwrotna 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE SALI 

8. Wyposażenie kuchni 130,00 zł/dzień 

9. Projektor wraz z ekranem 
60,00 zł/do 6 h 

120,00 zł/pow. 6h 

10. Nagłośnienie wraz z obsługą 
120,00 zł/do 6 h 

240,00 zł/pow. 6h 

 

WYNAJEM SPRZĘTU 

Lp. Rodzaj Cena brutto 

1. Krzesło 6,00 zł/dobę 

2. Stół 12,00 zł/dobę 

3. Namiot 60,00 zł/dobę 

4. Podesty sceniczne 1m/2mc 60,00 zł/dobę 

 

W przypadku wynajmu na sobotę, niedzielę lub dzień, w którym Rzeszowski Dom Kultury jest nieczynny sprzęt 

pobierany jest w ostatni dzień pracujący i zwracany w pierwszym dniu pracującym (opłata naliczana za 1 dobę). 

                                                           
a wraz z realizatorem dźwięku 
b każda kolejna rozpoczęta godzina 70,00 zł 
c w cenę wliczony jest koszt wynajmu schodów oraz barierek (w przypadku wynajęcia min. 10 szt. podestów) 

w przeciwnym wypadku należy doliczyć 50% 



Dodatkowe informacje: 

1. Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do możliwości naliczenia kaucji w przypadku 

wynajmów od poniedziałku do piątku. 

2. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego - możliwość rabatu do 30%. 

3. Wynajem sal na prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej - możliwość rabatu 

do 30%. 

4. Mieszkańcy osiedla zameldowani w obrębie danej filii Rzeszowskiego Domu Kultury na 

organizację imprez rodzinnych - możliwość rabatu do 30%. 

5. Pomieszczenia wynajmowane w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej stawka nie 

mniej niż 20,00 zł brutto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni (nie obejmuje ogrzewania 

i pozostałych mediów). 

6. Na prośbę najemcy Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury zastrzega sobie możliwość 

nieodpłatnego udostępnienia sal dla: Rad Osiedli, Kół Gospodyń oraz innym podmiotom non-

profit działającym na terenie osiedla, gdzie zlokalizowana jest filia Rzeszowskiego Domu 

Kultury. Za wyjątkiem wynajmu na potrzeby realizacji projektów finansowanych z dotacji. 

7. Na prośbę najemcy Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury zastrzega sobie możliwość 

nieodpłatnego udostępnienia sal celem wspierania amatorskiego ruchu artystycznego dla osób 

indywidualnych i zespołów nie występujących zarobkowo. 

8. W uzasadnionych przypadkach (np. stała współpraca) Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury 

zastrzega sobie możliwość ustalenia indywidualnych warunków wynajmu. 

9. Przy wynajmie powierzchni pod reklamę należy stosować się do zasad określonych 

w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa nr VII/556/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. 

10. Po konsultacji z Dyrektorem Rzeszowskiego Domu Kultury - możliwość bezpłatnego wstępu do 

wynajmowanego lokalu przed rozpoczęciem najmu w celu jego udekorowania, w godzinach nie 

kolidujących z zajęciami prowadzonymi przez Rzeszowski Dom Kultury. 

11. Najemca zobowiązany jest dodatkowo do pokrycia opłat audiowizualnych lub okazania umowy 

dokumentującej pokrycie tych opłat z odpowiednimi podmiotami. 

12. Nie ma możliwości wynajmów sal w dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w art. 1 pkt. 

1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

13.  Nie ma możliwości wynajmów sal na imprezy młodzieżowe (np. osiemnaste urodziny). 

 


