
CENNIK WYNAJMU
placówek kulturalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”

WYNAJEM SAL NA SPOTKANIA

konferencje, spotkania biznesowe w godzinach pracy placówki 8.00 – 8.00

wykaz sal: NC NC

61,50 zł brutto

61,50 zł brutto

brak brak brak brak brak brak

150 zł brutto

 W cenie wynajmu sali:  filiżanki, cukiernica, łyżeczki, czajnik elektryczny.

 Wynajem małego rzutnika i ekranu: 50 zł  brutto

OSIEDLOWY DOM KULTURY, ul.Reymonta 1

     WYNAJEM SALI I KUCHNI  (8.00-
22.00)

NOCNY WYNAJEM SALI I KUCHNI  
(8.00-8.00)

przyjęciny, chrzciny, urodziny do 
22.00

cena za 1 godzinę 
wynajmu

CZŁONEK 
SM

FIRMY 
/STOWARZYS

ZENIA

CZŁONEK 
SM

FIRMY 
/STOWARZYS

ZENIA

sala kominkowa (parter) 370 zł 
netto / 

455,10 zł 
brutto

470 zł 
netto / 

578,10 zł 
brutto

750 zł 
netto / 

922,50 zł 
brutto

500 zł 
netto / 615 

zł brutto

600 zł 
netto / 738 

zł brutto

1200 zł 
netto / 1476 

zł bruttosala korkowa, techniczna, plastyczna 
(piwnica)

sala konferencyjna/teatralna (piętro) 
bez użycia projektora/ektanu, 
nagłośnienia

 100 zł brutto

sala konferencyjna / teatralna (piętro) 
z użyciem ekranu / projektora, 
nagłośnieniem obslugiwanego wyłącznie 
przez pracownika ODK

W cenie wynajmu naczynia, sztućce, prad, gaz, woda.  Pobieramy kaucję zwrotną w 
wysokości 500 zł.

 W ODK nie można wynająć sali konferencyjnej na noc (np.zabawa taneczna) z uwagi na brak możliwości deinstalacji urządzeń nagłośnieniowo-
oświetleniowych.



WYNAJEM SAL NA SPOTKANIA

konferencje, spotkania biznesowe, w godzinach pracy placówki urodziny, zabawy taneczne

wykaz sal: NC NC

 Wynajem rzutnika i ekranu: 50 zł  brutto

WYNAJEM SAL NA SPOTKANIA WYNAJEM do GODZINY 22.00

konferencje, spotkania biznesowe, w godzinach pracy placówki

wykaz sal: NC

Sala (100 m2, sala pomieści do 70 osób)

 Wynajem rzutnika i ekranu: 50 zł  brutto

ŚWIETLICA ODK, os.60-lecia 14 

        WYNAJEM SALI I KUCHNI     
(8.00-22.00)

NOCNY WYNAJEM SALI I KUCHNI  
(8.00-8.00)

przyjęciny, chrzciny, urodziny do 
22.00

cena za 1 godzinę 
wynajmu

CZŁONEK 
SM

FIRMY 
/STOWARZYS

ZENIA

CZŁONEK 
SM

FIRMY 
/STOWARZYS

ZENIA

sale połączone (80m2, sala pomieści do 40 
osób)

50 zł netto – 61,50 zł 
brutto

370 zł 
netto / 

455,10 zł 
brutto

470 zł 
netto / 

578,10 zł 
brutto

750 zł 
netto / 

922,50 zł 
brutto

500 zł 
netto / 615 

zł brutto

600 zł 
netto / 738 

zł brutto

1200 zł 
netto / 1476 

zł brutto

 W cenie wynajmu sali: filiżanki, cukiernica, łyżeczki, czajnik 
elektryczny.  W cenie wynajmu naczynia, sztućce, czajnik elektryczny, prad, gaz, woda. 

Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 500 zł.

Świetlica ODK, al.Woj.Polskiego 16

przyjęciny, chrzciny, urodziny do 
22.00

cena za 1 godzinę 
wynajmu

CZŁONEK 
SM

FIRMY 
/STOWARZYS

ZENIA

50 zł netto – 61,50 zł 
brutto

370 zł 
netto / 
455,10 zł 
brutto

470 zł 
netto / 
578,10 zł 
brutto

750 zł 
netto / 
922,50 zł 
brutto

 W cenie wynajmu sali na godziny: filiżanki, cukiernica, łyżeczki, 
czajnik elektryczny.

W cenie wynajmu naczynia, sztućce, 
czajnik elektryczny, prad, gaz, woda. 
Pobieramy kaucję zwrotną w 
wysokości 500 zł.

*Świetlicę w al.Woj.Polskiego 16 można wynająć tylko do godz.22.00 z uwagi na zlokalizowanie jej w 
budynku mieszkalnym, wymagającym zachowania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00
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