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Wynajem w święta państwowe i kościelne
(z wyłączeniem Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych)

Wynajem w Sylwestra

cena wynajmu + 40%

cena wynajmu + 100%

WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ

I STREFA 
w godz.: 8.00 - 16.00

500,00 zł* za każdą godzinę /do 2 godzin trwania wydarzenia/              
350,00 zł* za każdą godzinę /powyżej 2 godzin trwania wydarzenia/     

II STREFA
w godz.: 16.00 - 8.00

600,00 zł* za każdą godzinę /do 2 godzin trwania wydarzenia/

400,00 zł* za każdą godzinę /powyżej 2 godzin trwania wydarzenia/

Wyposażenie podstawowe Sali Widowiskowej — załącznik nr 1

PONIEDZIAŁEK– PIĄTEK

SOBOTA – NIEDZIELA

700,00 zł* za każdą godzinę /do 2 godzin trwania wydarzenia/              
500,00 zł* za każdą godzinę /powyżej 2 godzin trwania wydarzenia/     

WYNAJEM SALI KAMERALNEJ

I STREFA   w godz.: 8.00 - 16.00 200,00 zł* za każdą godzinę trwania wydarzenia

II STREFA   w godz.: 16.00 - 8.00 300,00 zł* za każdą godzinę trwania wydarzenia

Wyposażenie podstawowe Sali Kameralnej — załącznik nr 2

SOBOTA – NIEDZIELA 350,00 zł* za każdą godzinę trwania wydarzenia

PONIEDZIAŁEK– PIĄTEK

WYNAJEM SALI PRÓB – LUSTRZANEJ SALI BALETOWEJ

Wyposażenie podstawowe Sali Baletowej — załącznik nr 4

PONIEDZIAŁEK– PIĄTEK

WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ

Wyposażenie podstawowe Sali Konferencyjnej — załącznik nr 3

250,00 zł* za każdą godzinę trwania wydarzeniaPONIEDZIAŁEK– NIEDZIELA

I STREFA   w godz.: 8.00 - 16.00 100,00 zł* za każdą godzinę trwania wydarzenia

II STREFA   w godz.: 16.00 - 8.00 130,00 zł* za każdą godzinę trwania wydarzenia

SOBOTA – NIEDZIELA 200,00 zł* za każdą godzinę trwania wydarzenia
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USŁUGI

Organizacja i obsługa eventów dla podmiotów zewnętrznych

Dodatkowe wyposażenie scenotechniczne sal — załączniku nr 6

wycena indywidualna

Wypożyczenie sprzętu estradowego (wyłącznie z obsługą techniczną) wycena zgodnie z załącznikiem 5

Obsługa bileterska on-line

Realizator oświetlenia (1 os.)

Realizator dźwięku (1 os.)

Technik sceniczny (1 os.)

10% wartości netto sprzedanych biletów

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu   ·   Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz
t. 500 27 37 27   ·   e: biuro@mok.nowysacz.pl   ·   www.mok.nowysacz.pl

Obsługa szatni (1 os.)

* podane ceny są cenami netto

600,00 zł* (doba)

Obsługa widowni 250,00 zł*

600,00 zł* (doba)

400,00 zł* (doba)

100,00 zł* (doba)


