
CENNIK WYNAJMÓW POMIESZCZEŃ I SAL 

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  W ZAWONI

ORAZ LOKALI ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ZAWONIA. 

CENNIK WYNAJMU SAL W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
lp RODZAJ IMPREZY/SPOTKANIA KWOTA KAUCJA ZWROTNA
1 SALA WIDOWISKOWA (ul. Trzebnicka 11)

Spotkania o charakterze prywatnym max 100 os 500 zł/dzień 500 zł
Warsztaty, szkolenia, promocje, firmy, partie 
polityczne itp.

50 zł/godz.

2 SALA WIDOWISK (ul. Szkolna 1)
Max 180 os. z zapleczem technicznym, sanitarnym,
szatniowym i garderobami

4000 zł/dzień 2500 zł

3 SALA MULTI (ul. Szkolna 1)
Warsztaty, szkolenia, promocje, firmy, partie 
polityczne itp. 

max 20 os.
50 zł/godz.

CENNIK WYNAJMU LOKALI ŚWIETLIC PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY
lp RODZAJ IMPREZY /SPOTKANIA KWOTA KAUCJA ZWROTNA
1 Spotkania towarzyskie o charakterze prywatnym: 

Pęciszów. 
100 zł/dzień 300 zł

2  Spotkania o charakterze prywatnym: 
 Złotów, Niedary, Czachowo, Głuchów Dolny,
 Sędzice,  Skotniki, Trzęsowice- dla mieszkańców
 Gminy Zawonia. 

Dla osób spoza Gminy Zawonia 

200 zł/dzień

300zł / dzień

300 zł

300 zł

Spotkania towarzyskie o charakterze prywatnym: 
Rzędziszowice, Cielętniki, Kałowice - dla 
mieszkańców Gminy Zawonia

Dla osób spoza Gminy Zawonia 
                                                          

300 zł/dzień

400 zł/dzień

300 zł

300 zł

3 Warsztaty, szkolenia, promocje, firmy, partie 
polityczne itp. w powyższych lokalach (pkt. 1,2)

20 zł/godz.

4
Warsztaty, szkolenia, promocje, firmy, partie 
polityczne itp.

500 zł/dzień 500 zł

CENNIK REKLAM w budynkach GOK w Zawoni
lp MIEJSCE REKLAM WYMIARY KWOTA
1 Baner na panelu płotu (Szkolna 1) (miejsce 

wskazane przez Wynajmującego)
max. do 2 m 30 zł/m-c

pow. 2 m 50 zł/m-c
2 Ulotki/reklamy/rollapy prywatne 50 zł/m-c



     CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ W CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH W CZESZOWIE

5 Rodzaj
imprezy / spotkania

Cena Kaucja Dostępność sali

5.1 Zajęcia warsztatowe 
organizowane przez
osoby zewnętrzne firmy/ 
instytucje/ osoby prywatne

30 zł za godzinę Wg umowy

5.2 Spotkania o charakterze prywatnym
(Komunia/urodziny/ stypa)

80 zł za godzinę Wg umowy 

5.3

Komunia/ urodziny / stypa
· 500 zł do 100 osób

· 1000 zł powyżej 100 os.
1500 zł

Dostępność sali dzień 
wcześniej
od godz. 15.00 / dzień 
imprezy/
zdanie sali kolejnego dnia
do godz. 12.00

5.4

Osiemnastki, 
imprezy całonocne z DJ

1500 zł 2000 zł

Dostępność sali dzień 
wcześniej od godz. 15.00/ 
dzień imprezy /
zdanie sali kolejnego dnia
do godz. 12.00
(każda kolejna doba 300 zł)

5.5

Wesela
· 2500 zł  bez poprawin

· 3000 zł z poprawinami
3000 zł

Dostępność sali dzień 
wcześniej od godz.8.00/ 
dzień imprezy/
zdanie sali w poniedziałek
do godz.12.00
(każda kolejna doba 300 zł)

5.6

Konferencje

· 2000 zł z użyczeniem   
zastawy

· 1500 zł bez użyczenia 
zastawy

· 3000 zł z użyczeniem
dodatkowym kuchni

2000 zł

Dostępność sali dzień 
wcześniej od godz. 15.00/ 
dzień imprezy/
zdanie sali kolejnego dnia
do godz. 12.00

WYNAJEM SPRZĘTU OBOWIĄZUJĄCY W GOK ZAWONIA:  

Krzesło 2 zł/ szt.
Stół 4 zł/szt.
pokrowce 1 zł/szt.
Serwis obiadowy (sztućce, talerze, szklanki, filiżanki, warnik itp.):
- na 20 osób,
- na 30 osób,
- na 40 osób,
- na 50 osób,
- na 60 osób.

100 zł
150 zł
200 zł
250 zł
300 zł

Obrusy 3 zł/szt.



Ważne informacje dot. cennika usług:

* W szczególnych przypadkach o cenie wynajmu decyduje dyrektor GOK w Zawoni np. (dla firm, instytucji, osób 
współpracujących z Ośrodkiem).

*  Do opłaty z tytułu najmu dolicza się dodatkowo opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wg. wskazań liczników, 
zgodnie z obowiązującymi taryfami.

*W przypadku użyczeń (tj. nieodpłatnego udostępniania) świetlicy, kaucja nie jest pobierana.

*Rozliczenie / zwrot kaucji następuje po zakończeniu umowy i dokonaniu odbioru świetlicy przez opiekuna świetlicy oraz 
po   uregulowaniu należności.

* Wynajem może zostać wydłużony o kolejny dzień/ godziny, jedynie za zgodą dyrektora GOK w Zawoni.

*Brak wpłaty kaucji anuluje rezerwację.

* Opłaty z tytułu najmu dokonuje się w kasie GOK lub na podany rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w 
Zawoni.

* Wynajem sprzętu typu nagłośnienie (wraz z obsługą), sprzęt odtwarzający, naczynia, obrusy, itp. podlegają opłacie 
zgodnie z cennikiem.

* Wszelkie stłuczki, zniszczenia sprzętu lub materiałów odnotowuje się w protokole przekazania kuchni lub sali, które 
wynajmujący zobowiązuje się: -dostarczyć w zastępstwie /takie samo lub o bardzo podobnej fakturze/ niezwłocznie do 3 
dni od zakończenia wynajmu. -lub pokrycie kosztów o wartości rynkowej w/w szkód – na podstawie wyceny księgowości 
GOK  w Zawoni. 

* Wynajmujący zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać regulaminu świetlicy.


