
        Załącznik nr1 
do Zarządzenia Nr 1/2023  

Dyrektora Ośrodka Kultury „Andaluzja” 
w Piekarach Śląskich 

z dnia 02.01.2023 

 

Cennik wynajmu sal w budynku Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich 
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*salę najemca dostaje czystą i przygotowaną do w/w wg umowy, w przypadku nie uprzątnięcia Sali i doprowadzenia jej do stanu przed rozpoczęciem wynajmu, najemca 

uiszcza dodatkowa opłatę za sprzątanie sali w wysokości 150 pln netto.  

Istnieje możliwość negocjacji cen dla jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych i stowarzyszeń oraz osób fizycznych.  

Możliwa jest także negocjacja cen w przypadku podpisania umowy na dłuższy okres czasu. 

 

 

 

Sala 

Cena netto* za 

godzinę 

(maksymalnie do 3 h) 

Cena netto* za dzień  

Sala dydaktyczna nr  9 50 pln 300 pln 

Sala dydaktyczna nr 11 20 pln 200 pln 

Sala baletowa nr 13 85 pln 500 pln 

Sala nr 19 30 pln 150 pln 

Kuchnia - 

200 pln* 

*Cena nie uwzględnia wynajmu: 

- zmywarka 100 pln 

- piece 100 pln 

 oraz opłaty za : 

- sprzątanie kuchni 200 pln 

- zużycie prądu – wg odczytów 

Hol (stoiska towarowe, sprzedaż gadżetów)  50 pln 150 pln 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*salę najemca dostaje czystą i przygotowaną do w/w wg umowy, w przypadku nie uprzątnięcia Sali i doprowadzenia jej do stanu przed rozpoczęciem wynajmu, najemca 

uiszcza dodatkowa opłatę za sprzątanie sali w wysokości 300 pln netto.  

Istnieje możliwość negocjacji cen dla jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych i stowarzyszeń oraz osób fizycznych.  

Możliwa jest także negocjacja cen w przypadku podpisania umowy na dłuższy okres czasu. 

 

Sala widowiskowa nr 22  

 290 miejsc 

(sala klimatyzowana) 

Cena netto* 

Zebrania, konferencje, prezentacje itp. (imprezy niekomercyjne) 
130 pln za godzinę (maksymalnie 3 h) 

600 pln /dzień 

Spektakle dla dzieci i młodzieży 700 pln / 1 spektakl 

Koncert, kabaret, stand-up, teatr dla dorosłych komercyjne  

(bez nagłośnienia i oświetlenia, obsługi oraz bez zaplecza kuchennego) 

1h od 2 do max 6 h  cały dzień 

200,00 160,00/ 1 h 1.000,00 

Koncert, kabaret, stand-up, teatr dla dorosłych komercyjne  

(z nagłośnieniem i oświetleniem w ramach posiadanego sprzętu i obsługą oraz 

bez zaplecza kuchennego) 

1h od 2 do max 6 h  cały dzień 

300,00 250,00/ 1h 2.500,00 

Koncert, kabaret, stand-up, teatr dla dorosłych komercyjne  

(z nagłośnieniem i oświetleniem w ramach posiadanego sprzętu i obsługą oraz 

z zapleczem kuchennym) 

1h od 2 do max 6 h  cały dzień 

500,00 400,00/ 1h 3.000,00 

Wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Piekary Śląskie 150,00 zł (za wydarzenie) 

Wesele jednodniowe 2.000 pln 

Wesele dwudniowe  3.000 pln 


