
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9 / 2019 

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice – Zawodzie” w Katowicach 
z dnia 21 października 2019 r. 

 

Cennik wypożyczenia mienia ruchomego 
 

INSTRUMENTY MUZYCZNE 

Czas prób muzycznych musi być uzgodniony w formie pisemnej z kierownikami działów 

AKORDEON - udostępniany tylko członkom Zespołu 

Akordeonistów i członkom sekcji 

Członkowie Zespołu zwolnieni z opłat,                                                         

członkowie sekcji 25,00zł netto / godzina 

PIANINO - dla członków sekcji i osób z zewnątrz 

na terenie domu kultury 
10,00zł netto +  23 % VAT / godzina 

FORTEPIAN ELEKTRYCZNY 

- bez nagłośnienia, tylko na sali widowiskowej 
20,00zł netto + 23 %  VAT / godzina 

    

NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE 

wynajmowane wyłącznie po potwierdzeniu możliwości wynajmu przez MDK 

ZESTAW KONFERENCYJNY NR 1 

- na salę widowiskową 
(3 mikrofony bezprzewodowe, możliwość podłączenia 

komputera lub innego sprzętu do systemu nagłośnieniowego 

linowego), wynajmowany tylko na terenie domu kultury + 

ewentualne koszty akustyka. 

do 2 godzin 100,00 zł. netto + 23 % VAT,                                                                                       

do 6 godzin 200,00 zł. netto + 23 % VAT,                                                                                        

do 12 godzin 300,00 zł. netto + 23 % VAT 

ZESTAW KONFERENCYJNY NR 2 

- na małą salę 
wynajmowany tylko na terenie domu kultury (kolumna 

odsłuchowa Stageline, mikser sześciokanałowy oraz 2 

mikrofony przewodowe) + ewentualne koszty akustyka. 

do 12 godzin 150,00 zł. netto  + 23 % VAT 

ZESTAW KONCERTOWY 
- wynajmowany tylko na terenie domu kultury + koszty 

akustyka. 

do 6 godzin 400,00 zł. netto 23 % VAT,                                                                                         

do 12 godzin 600,00 zł. netto + 23 % VAT 

OBSŁUGA AKUSTYKA 
- wyłącznie po potwierdzeniu obsługi przez MDK. 

pierwsze 3 godziny 201 zł. netto + 23 % VAT                                                                                   

+ każda następna godz. 35zł netto + 23 % VAT 

MIENIE RUCHOME 

KRZESŁA DREWNIANE 

- tylko z obiektu przy ul. Marcinkowskiego 13a 
2,00 zł. netto + 23 % VAT/ doba  

STOŁY 
- tylko z obiektu przy ul. Marcinkowskiego 13a 

4,00 zł. netto + 23 % VAT / doba 

RZUTNIK MULTIMEDIALNY Z EKRANEM 
- wynajmowany tylko na terenie domu kultury  

60,00 zł. netto + 23 % VAT/ doba  

EKRAN 

- wynajmowany tylko na terenie domu kultury 
20,00 netto + 23 % VAT / doba 

LEŻAKI 
- wynajmowane tylko na terenie domu kultury 

2,00 zł. netto + 23 % VAT/ doba 

NACZYNIA I ZASTAWA STOŁOWA 

– wynajmowanie w komplecie na każde 50 osób 
40,00zł netto + 23% VAT / doba 

OPŁATY RÓŻNE 

Opłata za wywóz odpadów z kontenera MPGK 78,00zł + 8% VAT 

Opłata za zgubienie numerka z szatni 70,00zł brutto 

Zmywarka zwykła za każde pełne ładowanie 30,00zł + 23% VAT 

Zmywarka gastronomiczna za każde pełne ładowanie 50,00zł + 23% VAT 

 


