CENNIK USŁUG
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
obowiązujący od 01.01.2017
Dom Kultury Chrzanów ul.Broniewskiego 4
1 Wynajem sali teatralnej :
a) imprezy przedszkolne (przedszkola z terenu gminy Chrzanów)
♦ próba
♦ występ
b) imprezy szkolne (szkoły z terenu gminy Chrzanów)
♦ próba
♦ występ
c) imprezy organizowane w godz. 6.00-14.00
d) spektakl, koncert, występ estradowy itp. (do 4 h z przygotowaniami)
e) inne cele
2 Wynajem holu sali teatralnej:
a) parter
b) piętro
3 Wynajem sali konferencyjnej:
a) na cele kulturalne
b) na inne cele
4 Wynajem sal - nr 8 ,21, 32, 33
a) na cele kulturalne
b) na cele sportowo- rekreacyjne
c) na inne cele
5 Wynajem klubu Stara Kotłownia
6
Wynajem
klubu
Stara
Kotłownia
impreza
okolicznościowa
(do 14 godzin)
7 Obsługa sali teatralnej:

8
9

10
11
12
13
14
15
16

a) a) parter (1os. - obsługa techniczna, 2os. - bileter, 1 os.-obsługa sceny, 1os. dyżur administracyjny)
a) b) parter + balkon (1os. - obsługa techniczna, 4os.- bileter, 1 os.- obsługa
sceny, 1os. - dyżur administracyjny)
Nagłośnienie sali teatralnej (za imprezę)
Wynajem nagłośnienia na zewnątrz:
a) zestaw MIPRO
b) zestaw podstawowy
c) zestaw pełny
Wynajem powierzchni reklamowej za 1m2
Wynajem sceny aluminiowej z obsługą (bez transportu)
rozmiar sceny 6 m x 8 m
Wynajem 1 szt. podestu scenicznego (1mx 2m)
Wypożyczenie barierek zaporowych
Wypożyczenie krzesła
Wynajem zadaszenia z obsługą (bez transportu)
Wynajem powierzchni - stoiska handlowe,inne (bez mediów):
a) do 2m2
b) do 4 m2
c) do 8 m2

cena

50zł/h
150zł/h
100zł/h
300zł/h
1000 zł za 1 imprezę
2 300 zł
1000zł/h
60zł/h
100zł/h
140zł/h
170zł/h
60zł/h
60zł/h
75zł/h
150zł/h
1 500 zł

600 zł
800 zł
1 200 zł
50 zł
500 zł
2 000 zł
150zł/m-c
2000zł/dzień
20zł/dzień
20zł/dzień/szt.
3zł/dzień/szt.
3000zł/dzień
30zł/dzień
50zł/dzień
100zł/dzień

* ceny nie dotyczą imprez plenerowych w tym masowych

Zajęcia organizowane przez MOKSiR
1
2
3
4

Sekcja plastyczna, modelarska
Sekcja fotograficzna
Sekcje wokalne, taneczne, teatralne
Studio baletowe

cena
dzieci, młodzież
15 zł/os./m-c
15 zł/os/m-c
15 zł/os./m-c

dorośli
30 zł/os./m-c
30 zł/os./m-c
30 zł/os./m-c

60 zł/os./m-c
w przypadku
rodzeństwa - 1 dziecko
odpłatność 100% , 2 i
kolejne dzieckoodpłatność 50%

5 Jednorazowy udział w zajęciach

Reklama w kinie "Sztuka"
Reklama w kinie Sztuka

10 zł/os.

20 zł/os.

cena

Ekspozycja ulotek (poza salą kinową, miejsce niekolidujące z wejściem na salę)
Dystrybucja ulotek wraz z biletami do kina
Rollbaner lub inny stojak w holu kina
Film reklamowy przed seansem - max 30sek. :
a) 1 tydzień
b) 1 miesiąc
c) 3 miesiące
5 Plansza reklamowa przed seansem - max 15 sek. :
a) 1 tydzień
b) 1 miesiąc
c) 3 miesiące
6 Konwersja spotu na format DCP (do 30 sek.)
1
2
3
4

100 zł/m-c
0,10 zł/ 1szt.
250 zł/m-c
500 zł
1 250 zł
3 300 zł
300 zł
1 100 zł
2 800 zł
300 zł

* ulotki w formacie nie większym niż A5
** w kinie Sztuka nie emitujemy spotów wyborczych

Reklama w Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej
1 Reklama planszowa:
a) produkcja
b) jedna emisja do 30 sek.
2 Film promocyjno-reportażowy :
a) produkcja (do 30 sek.)
b) jedna emisja (do 30 sek.)
3 Rejestracja uroczystości , imprez,spotkań ( bez montażu):
a) czas do 60 minut
b) czas do 120 minut
c) nagranie materiału na płytę CD/DVD

cena
75 zł
50 zł
150 zł
100 zł
300 zł
550 zł
5 zł

cena nie zawiera kosztów dojazdu

Reklama na telebimie
1 Emisja reklam na telebimie diodowym :
a) kampania 1 tydzień
spot 5 sekund
spot 15 sekund
spot 30 sekund
a) kampania 2 tygodnie
spot 6 sekund
spot 15 sekund
spot 30 sekund
b) kampania 1 miesiąc
spot 6 sekund
spot 15 sekund
spot 30 sekund
2 Produkcja wizyjnych spotów reklamowych:
a) standard
(statyczne plansze JPG, bardzo proste animacje,wszystkie materiały
dostarczone przez klienta)
spot 6 sekund

cena

190 zł
300 zł
350 zł
290 zł
450 zł
550 zł
450 zł
490 zł
750 zł

50 zł

spot 15 sekund

90 zł

spot 30 sekund
b) premium
(animacje wykonane z materiałów dostarczonych przez klienta wymagających
opracowania )

150 zł

spot 6 sekund

90 zł

spot 15 sekund
spot 30 sekund

140 zł
220 zł

c) special
(zaawansowane animacje video z użyciem efektów filmowych)
spot 6 sekund

110 zł

spot 15 sekund
spot 30 sekund

220 zł
300 zł

Hala widowiskowo-sportowa Chrzanów ul. Kusocińskiego 2
1 Wynajem hali widowiskowo- sportowej :

cena

1. Gminne jednostki organizacyjne o charakterze oświatowym, dla których
gmina Chrzanów jest organem prowadzącym:
2. Organizacje, których statutowym celem jest realizacja zadań z zakresu
sportu, mające siedzibę na terenie gminy Chrzanów:
a) grupy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich
b) pozostałe grupy :
» od poniedziałku do piątku
» soboty, niedziele, święta
2 Wynajem hali widowiskowo- sportowej
a) cele sportowe
b) inne
3 Wynajem sali konferencyjnej
2
4 Wynajem powierzchni reklamowej za 1m
5 Wynajem holu hali widowiskowo-sportowej
6 Wstęp do Sali ćwiczeń :
a) wejście jednorazowe
b) karnet na okres 1 miesiąca

Obiekt SOKÓŁ Chrzanów ul. Sokoła 24

1zł/h

1zł/h
110zł/h
130zł/h
200zł/h
300zł/h
60zł/h
150zł/m-c
60zł/h
9 zł
55 zł

cena

1 Wynajem sali koncertowo-balowej bez zaplecza i wyposażenia
a) organizacje pożytku publicznego z terenu gminy Chrzanów (cele statutowe)
b) imprezy biesiadne
c) pozostałe
2 Wynajem sali koncertowo-balowej (impreza okolicznościowa)
a) wynajem 1 dzień
b) wynajem 2 dni

60zł/h
100zł/h
220zł/h
4 000 zł
5 000 zł

sala od piątku od godz. 17.00 do poniedziałku do godz. 14.00

3 Wynajem sali bankietowej bez zaplecza i wyposażenia
a) organizacje pożytku publicznego z terenu gminy Chrzanów (cele statutowe)
b) imprezy biesiadne
c) pozostałe
4 Wynajem zaplecza kuchennego z wyposażeniem
5 Wypożyczenie zastawy stołowej (wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
obiektów MOKSiR)
2
6 Wynajem powierzchni reklamowej za 1m
7 Parking- abonament miesięczny :

a) klienci indywidualni

24zł/h
50zł/h
85zł/h
80zł/h
ceny wg załacznika nr 1 do niniejszego
cennika
150zł/m-c

120zł/m-c

b) klienci zbiorowi (instytucje)
do 10 osob
powyżej 10 osób
Jednorazowa opłata parkingowa:
a) do 1 h
b) do 4 h
c) powyżej 4 h

Ośrodek Rekreacyjny Basen- Kąty Chrzanów ul. Leśna
1 Bilety i karnety wstępu na ośrodek:
a) bilety:
♦dzieci i młodzież do lat 16
♦dorośli
b) karnety :
♦dzieci i młodzież do lat 16
♦dorośli
2 Bilety i karnety wstępu na minigolfa :
a) bilety:
♦dzieci i młodzież do lat 16
♦dorośli
b) karnety :
♦dzieci i młodzież do lat 16
♦dorośli

100zł/m-c
60zł/m-c
2 zł
4 zł
8 zł

cena

3 zł
6 zł
25zł/10 wejść
50zł/10 wejść

2 zł
5 zł
15zł/10 wejść
40zł/10 wejść

3 Wypożyczenie piłki - do 3 godzin
4 Wypożyczenie siatki - do 3 godzin
2
5 Wynajem powierzchni reklamowej za 1m
6 Wynajem trawiastego boiska piłkarskiego do celów treningowych bez zaplecza
sanitarnego
7 Wynajem trawiastego boiska piłkarskiego do celów treningowych z zapleczem
sanitarnym
8 Wynajem trawiastego boiska piłkarskiego na mecze z zapleczem i
przygotowaniem boiska
9 Udostępnienie terenu rekreacyjnego - grupy zorganizowane :
a) jednorazowa impreza do 3 h
b) za każdą następną godzinę
Udostępnienie terenu rekreacyjnego dla organizacji pożytku publiczengo, szkół i
10 przedszkoli
11 Udostępnienie terenu rekreacyjnego z przygotowaniem ogniska i z możliwością
korzystania z zaplecza sanitarnego:
a) jednorazowa impreza do 3 h
b) za każdą następną godzinę

Usługi dodatkowe
1 Kursy tańca, warsztaty
2 Usługi transportowe - dla jednostek samorządowych gminy Chrzanów

10 zł
15 zł
150zł/m-c
50zł/1,5h
100zł/1,5h
200zł/2h
100 zł
20 zł
50 zł

150 zł
20 zł
cena
wg indywidualnej kalkulacji kosztów
2,5zł/ km

3 Bilety wstępu na imprezy kulturalne

wg indywidualnej kalkulacji kosztów

4 Pośrednictwo w sprzedaży biletów
5 Bilety wstępu do kina

od 2% wartości sprzedaży biletów
na podstawie cen dystrybutorów
szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl
/kino/repertuar

6 Organizacja imprez okolicznościowych: przyjęcia weselne, komunijne,
chrzciny,uroczystości rodzinne, spotkania biznesowe itp.
7 Wynajem powierzchni - stoiska handlowe, inne (bez mediów):
2
a) do 2m
b) do 4 m2
c) do 8 m2
* ceny nie dotyczą imprez plenerowych w tym masowych

Dyrekcja MOKSiR może zastosować stawkę niższą niż określona w
niniejszym cenniku w uzasadnionych przypadkach ,w szczególności
związanych z:
a) jednorazowym, charytatywnym celem organizowanej imprezy ,
b) osiągnięciem celu promocji Gminy Chrzanów poprzez udział w
rozgrywkach ligowych o znaczeniu krajowym
c) organizacją jednorazowej imprezy objętej patronatem Burmistrza Miasta
Chrzanowa wg odrębnej umowy

wg indywidualnej kalkulacji

30zł/dzień
50zł/dzień
100zł/dzień

