
 

  

 

Regulamin wynajmu sprzętu i wyposażenia oraz świadczenia usług  

przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  im. Marii Konopnickiej w 

Ciechanowie  

 

§1 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obejmują wszystkich Najemców, zatrudnione 
przez nich osoby oraz uczestników imprez. 
2. Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

Wynajmujący – Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie  zwane dalej PCKiSz 

Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub instytucja 
dokonująca rezerwacji, ; pod pojęciem Najemcy rozumie się także osoby trzecie działające 
w imieniu Najemcy, na jego rzecz lub z jego poruczenia (podwykonawcy, zleceniobiorcy), 
chyba że z zapisu Regulaminu wprost wynika, że zapis obejmuje samego Najemcę, bez 
osób trzecich działających w jego imieniu, na jego rzecz bądź z jego poruczenia. 

Wydarzenie – działalność Najemcy lub Organizatora stanowiąca podstawę 
udostępnienia nagłośnienia lub świadczenia usług przez PCKiSz, w tym imprezy, 
spotkania itp., za które odpowiada Najemca, Organizator bądź inny podmiot wskazany 
PCKiSz na piśmie przez Najemcę lub Organizatora. 

Organizator- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

3. Dyrektor PCKiSz ma prawo do przerwania lub niedopuszczenia do realizacji imprezy, 
w wypadku niezastosowania się lub naruszenia przez Najemcę, podmiot odpowiedzialny 
za Wydarzenie bądź uczestnika Wydarzenia, postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Upoważnieni pracownicy PCKiSz, w szczególności Dyrektor, mają prawo nie dopuścić 
do Wydarzenia lub je zakończyć w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia 
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia PCKiSz - zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§2 

1. Rezerwacja wynajmu nagłośnienia oraz zamówienie świadczenia usługi przez PCKiSz 
może nastąpić drogą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub na piśmie z podaniem celu 
wynajmu lub zamówienia (nie dotyczy inicjatyw kulturalno-oświatowych PCKiSz oraz 
Organizatora). 

2. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez PCKiSz jest równoznaczne z 
rezerwacją podanego terminu. 



 

  

3. Rezerwacja, o której mowa w ust. 1 i 2, oznacza, że Najemca zna i akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu. 

4. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że 
charakter wydarzenia narusza dobre imię Wynajmującego, niesie w sobie treści 
agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące bądź obrażające publiczność. 
Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu na cele związane 
z agitacją polityczną; powyższe nie dotyczy spotkań organizowanych przez Organizatora 
z mieszkańcami w związku z wyborami samorządowymi. 

5. Obsługę sprzętu nagłośnieniowego zapewnia PCKiSz (PCKiSz nie udostępnia sprzętu 
bez obsługi). 

 
§3 

1. Cennik wynajmu pomieszczeń, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu  zawiera 
dwa rodzaje opłat: 

a) opłata komercyjna – działania Najemcy nastawione są na osiągnięcie korzyści 
zarówno materialnych jak i niematerialnych (wynajem komercyjny) 

b) opłata niekomercyjna – działania Najemcy  nie są nastawione na osiągnięcie 
korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych (wynajem 
niekomercyjny). 

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor PCKiSz może odstąpić od pobierania opłat lub 
ją obniżyć. Może to nastąpić tylko w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym 
i wymaga złożenia przez Najemcę pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. 

4. Opłat nie pobiera się za wynajem lub świadczenie usług na rzecz Organizatora. 

5. Opłat nie pobiera się za wynajem lub świadczenie usług w przypadku Najemców, którzy 
wraz z PCKiSz są współorganizatorami Wydarzeń. 

§4 

Kwota należna PCKiSz za wynajem lub świadczone usługi powinna być wpłacona gotówką 
w kasie PCKiSz najpóźniej w dniu wynajmu lub świadczonej usługi albo przelewem na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez PCKiSz, przy czym dopuszcza się wystawianie 
faktur z odroczonym terminem płatności, adekwatnym do sytuacji. 

§5 

1.Wynajem nagłośnienia poza teren PCKiSz następuje wyłącznie z obsługą świadczoną 
przez pracownika PCKiSz, w ramach ustalonej opłaty. 

§6 

1. PCKiSz świadczy dodatkowe usługi, których wykaz wraz cennikiem stanowi 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 



 

  

§7 

1.Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania 
niniejszego Regulaminu.  Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez PCKiSz oraz osoby trzecie. 

3.Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody wynikłe 
z niewłaściwego użytkowania wynajętych pomieszczeń. Najemca zobowiązany jest do 
pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie 
wynajmu sprzętu lub wyposażenia  

4.Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i p.poż 
obowiązujących w PCKiSz. 

§8 

W przypadku okoliczności niezależnych od PCKiSz (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, 
klęska żywiołowa, itp.) PCKiSz zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia bądź 
odłożenia w czasie wynajmu bądź realizacji usługi. 

§9 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§10 

Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Załącznik nr 1  
Do Regulaminu wynajmu  

sprzętu i wyposażenia 
 oraz świadczenia usług  

przez Powiatowe  Centrum Kultury i Sztuki 
 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

 

Cennik usług PCKiSz 
 

I. Wynajem sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, 

scenicznego 

Wynajem sprzętu nagłaśniającego z 
obsługą na jeden dzień 

mały zestaw nagłośnieniowy  300,00 zł + 
vat 
duży zestaw nagłośnieniowy 2000,00zł+ 
vat 

 
Wynajem sprzętu oświetleniowego z 
obsługą na jeden dzień 
 

- rampa oświetleniowa-  350,00zł + vat 
- urządzenie inteligentne (głowa 
ruchoma)-  50,00zł+ vat =/ 1 szt 
- reflektor LED-  25,00zł+ vat/ 1 szt 
- reflektor żarowy typu FRESNEL- 
25zł+vat/1 szt 
- maszyna do dymu- 80,00zł + vat 
 

Wynajem podestów scenicznych  
 (2,5 m x2,5 m) – 1 sztuka  

100,00 zł + vat 
 

Wynajem całej sceny (12 elementów) 1200 zł + vat  
 

* Wyżej wymienione ceny nie obejmują kosztów montażu i demontażu oraz transportu  

** W szczególnych przypadkach wynikający z  rodzaju imprezy , celu wykorzystania,  na 

wniosek zainteresowanego podmiotu Dyrektor PCKISZ  w Ciechanowie może 

nieodpłatnie  udostępnić  składniki opisane w  tabeli . 

II. Inne opłaty za korzystanie z oferty PCKISZ 

 
Opłata za zajęcia edukacyjne – jednorazowe,  
na zakup materiałów: 
- przedszkola i grupy szkolne (1,5 h) 
 

 
 
                   10,00 zł + vat /osoba 
 

Wynajem kostiumów 20 zł + vat/ dzień 
Wynajem elementów scenografii 20 zł + vat/ dzień 

* W szczególnych przypadkach wynikający z  rodzaju imprezy , celu wykorzystania,  na 

wniosek zainteresowanego podmiotu Dyrektor PCKISZ  w Ciechanowie może nieodpłatnie  

udostępnić  składniki opisane w  tabeli . 
 



 

  

III. Reklama w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  

w Ciechanowie 

1. Emisja spotu reklamowego na dużym ekranie przed seansem filmowym (DCP).  

Spot reklamowy zamieszczany jest w podstawowym bloku reklamowym przed każdym 

filmem repertuarowym. Spot musi być wykonany w formacie DCP.  

Okres Czas trwania spotu Cena 
1 tydzień (środa-
niedziela) 

30 sekund 400 zł  + vat 
20 sekund 300 zł  + vat 
10 sekund 200 zł  + vat 

1 miesiąc 30 sekund 1200 zł + vat 
20 sekund 1000 zł+ vat 
10 sekund 800 zł+ vat 

 

2. Emisja spotu reklamowego na TV w holu Powiatowego Centrum Kultury i  
     Sztuki. 

Spot reklamowy nie może przekraczać 30 sekund i zamieszczany jest na telewizorze na 

parterze w holu PCKISZ. Ekspozycja jest tylko w formie wizualnej bez dźwięku. Spot 

wyświetlany jest w godzinach pracy PCKISZ przez 7 dni w tygodniu w pętli co około 10 
min. Spot powinien być wykonany w formie MP4.  

Okres Czas trwania spotu Cena  
1 miesiąc  30 sekund 600 zł + vat 
 20 sekund  400 zł + vat  
 10 sekund  300 zł + vat  

 

3. Ekspozycja ulotek oraz rollup / stand.  

Ulotki eksponujemy w wyznaczonych miejscach w holu na parterze PCKISZ: w kasie kina 

oraz na barze Kawiarenki Kinowej „Iluzjon”, natomiast rollup / stand w strefie holu. 

Ekspozycja obejmuje 500 szt. Ulotek lub 1 rollup / stand.  

Okres Rodzaj Cena netto 
1 tydzień Ulotki  50 zł +  vat 

Rollup / Stand 100 zł + vat 
1 miesiąc Ulotki 200 zł + vat  

Rollup / Stand  400 zł + vat  
 

4.  Wykonanie oraz konwersja spotu reklamowego 

Przygotowanie paczki DCP 

- sprawdzenie i złożenie paczki 

- dostosowanie dźwięku 

- przesłanie na serwer kinowy 

   150 zł + vat  

 



 

  

Wykonanie spotu reklamowego  

- scenariusz 

- wykonanie zdjęć 

- montaż  

   od 300 zł + vat – wycena indywidualna w zależności od rodzaju spotu 

 

 

III. Inne usługi dodatkowe 
 

1. Usługa szatni z obsługą: 

           1 osoba- 100 zł + vat 

           2 osoby- 150 zł + vat  

2. Bileter: 

1 osoba- 50zł netto + vat 

2 osoby-100zł netto + vat  

3. Sprzedaż biletów w Kasie Kina „Łydynia”- Prowizja 7% od sprzedanych biletów 

4. Przygotowanie stołów w holu  do celów cateringowych oraz innych imprez 200 zł + 

vat  

5. Udostępnienie projektora do projekcji filmu podczas wynajmu Sali- 250 zł netto + 

vat 

6. Udostępnienie holu do celów wystawy lub prezentacji- 250 zł + vat  

7. Pomoc techniczna (wyładunek, załadunek dekoracji, sprzętu, pomoc 

 w montażu) - 50zł netto/ za jedna osobę + vat 

8. Promocja w Informatorze Kulturalnym: 

- 1 strona- 200,00 zł + vat 

- ½ strony- 100,00 zł + vat  

- ¼ strony-  50 zł + vat 

 

* W szczególnych przypadkach wynikający z  rodzaju imprezy , celu wykorzystania,  na 

wniosek zainteresowanego podmiotu Dyrektor PCKISZ  w Ciechanowie może 
nieodpłatnie  udostępnić  składniki opisane w  tabeli . 

 


