CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEO NCK „Sokół”
SALA KONFERENCYJNA / 40 miejsc siedzących / powierzchnia sali - 53 m2
wyposażenie – rzutnik, nagłośnienie
 wynajem komercyjny:
- 200 zł netto + 23% VAT /za trzy godziny / 50 zł (netto) każda następna godzina
 wynajem niekomercyjny:
- 100 zł netto + 23% VAT / za wydarzenie
SALA WIDOWISKOWA / 188 miejsc siedzących / powierzchnia sali - 151m2
powierzchnia sceny - 57 m2, okno sceniczne - 4,5 m x 8,90 m
 wynajem komercyjny:
- 500 zł netto + 23% VAT / za wydarzenie
 wynajem niekomercyjny:
- 400 zł netto + 23% VAT / za wydarzenie
SALA BALETOWA / powierzchni: 110 m2
 wynajem komercyjny:
- 60 zł netto + 23% VAT za godzinę
 wynajem niekomercyjny:
- 40 zł netto + 23% VAT za godzinę
KAWIARNIA / powierzchnia: 171m2
 wynajem komercyjny:
- 200 zł netto + 23% VAT / za godzinę
 wynajem niekomercyjny:
- 150 zł netto + 23% VAT / za godzinę

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG
1. PLAKATOWANIE (ceny w zależności od formatu; za okres jednego tygodnia)

CENNIK
Format
A4, A3
A2, B3
A1, B2
B1
A0

Cena netto
2,00 zł
2,50 zł
3,00 zł
3,50 zł
4,00 zł

Stawka VAT
23%
23%
23%
23%
23%

Cena brutto
2,46 zł
3,07 zł
3,69 zł
4,30 zł
4,92 zł

2. USŁUGA KONFERANSJERSKA - ………...……………………………… 450 zł (+ 23% VAT)
3. WYSTĘPY ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH NCK „Sokół” – ceny do negocjacji
w zależności od ilości zespołów, długości programu itp.
4. WYNAJEM I OBSŁUGA SCENY ( BEZ TRANSPORTU):
- do dwóch dni …………………………………….…..……......…. 3 500,00 zł netto (+ 23%VAT)
- powyżej dwóch dni…………….……..………………………………………… cena do uzgodnienia
(nie niższa niż 3 500,00 zł netto+23 %)
5. Wynajem podestów scenicznych (do 60 szt.) - 15 zł netto (+23% VAT) za
sztukę

CENNIK WYNAJMU NAGŁOŚNIENIA / RODZAJ NAGŁOŚNIENIA
1. Mały zestaw nagłośnieniowy (konferencyjny)
400,00 ZŁ BRUTTO
 kolumny aktywne na statywach MACKIE SRM 450 (2 szt.)
 mikrofony bezprzewodowe SHURE Beta 58 (2 szt.)
 statywy mikrofonowe
 odtwarzacz CD,Mp3,USB
 mikser cyfrowy QSC TouchMix 16
 okablowanie wszystkich urządzeo
2. Średni zestaw nagłośnieniowy (małe kameralne występy instrumentalno-wokalne)
800,00 ZŁ BRUTTO
 kolumny aktywne szerokopasmowe Electro Voice 15p (2 szt.)
 mikrofony bezprzewodowe SHURE Beta 58 (4 szt.)
 mikrofony pojemnościowe, instrumentalne (w zależności od zapotrzebowania-Shure
Beta 87A,RODE M5,Electro Voice) (4 szt.)
 statywy mikrofonowe
 aktywne Direct Box (4 szt.)
 aktywne monitory odsłuchowe Elektro Voice ETX12 (2 szt.)
 mikser cyfrowy QSC Touch Mix 16
 przewód wieloparowy (8/4 dł.10 m lub 16/4 dł.25 m)
 mikser cyfrowy Midas MR18 obsługiwany tabletem
 odtwarzacz CD,Mp3,USB
 pełne okablowanie do wszystkich urządzeo
3. Duży zestaw nagłośnieniowy –konwencjonalny (imprezy plenerowe z wykluczeniem
dużych powierzchni np. stadiony itp.)
1 800,00 ZŁ BRUTTO
 system Electro Voice ETX składający się z kolumn aktywnych:
Subbas ETX 15 SP (2 szt.), kolumny szerokopasmowe ETX 15P (2 szt.), ETX 12P (2 szt.)
 aktywne monitory odsłuchowe Dynacord AXM12 (4 szt.)
 mikrofony bezprzewodowe SHURE Beta 58,Mipro ACT w zależności od zapotrzebowania
do 8 sztuk
 mikrofony pojemnościowe , instrumentalne SHURE 87A,RODE M5,Electro Voice do 6 szt.
 aktywne Direct Box Klark Teknik,Samson (6 szt.)
 zestaw mikrofonów do perkusji Superlux
 statywy mikrofonowe krótkie i długie
 mikser cyfrowy MIDAS M32
 dedykowany stage box do miksera DL 32 łączony cyfrowo Cat5 dł.50m
lub kabel wieloparowy Proel 32/8 dł.30m
 odtwarzacz CD,Mp3,USB / laptop
 pełne okablowanie wszystkich urządzeo

Informacja:
Radosław Maziarz
tel./fax: 15 841 56 62
e-mail: ncksokol@interia.pl

