Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOK nr 18/2014 z dnia 23.12.2014
Mysłowicki Ośrodek Kultury proponuje Państwu wynajem wielofunkcyjnych sal dopasowanych do preferencji
i działalności wynajmującego.
W ramach wynajmu oferujemy:
ustawienie stołów i krzeseł wedle upodobań wynajmującego
bezpłatne wypożyczenie flipchartu, rzutnika oraz ekranu
Nie zapewniamy obsługi szatni oraz sprawdzania biletów wstępu.
Sale przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich

Rodzaj
wynajmowanej
sali

Opis sali

Profesjonalna sala widowiskowoprojekcyjna z kinowym ustawieniem
Sala Widowiskowa krzeseł, przeznaczona na organizowanie
koncertów, widowisk, projekcji
filmowych, prezentacji, seminariów i
szkoleń. Dobra akustyka

Brzezinka

Wynajmujący Grupa I

Wynajmujący Grupa II

instytucje kultury, fundacje,
podmioty i osoby
organizacje, stowarzyszenia fizyczne prowadzące
i związki non profit,
działalność gospodarczą
podmioty które w zakresie
swojej działalności promują
kulturę, osoby fizyczne nie
prowadzące działalności
gospodarczej
60,00 zł/ 1 godz.
Spektakle teatralne, koncerty,
widowiska
400,00 zł/ (za 1 spektakl
w jednym dniu)
300,00 zł/ (za każdy spektakl
przy 2 spektaklach w jednym
dniu)
250,00 zł/ (za każdy spektakl
przy 3 spektaklach w jednym
dniu)

Tradycyjne oświetlenie
i nagłośnienie
160,00 zł /1 godz.
Dodatkowe oświetlenie,
nagłośnienie, sprzęt
multimedialny
260,00/1 godz.

Dane
dodatkowe

pojemność: 200 osób
Dodatkowo: oświetlenie,
nagłośnienie, sprzęt
multimedialny, użycie ekranu
do projekcji filmów, obsługa
techniczna

Brzezinka
Sala Mała

Krasowy

Morgi

Przestronna sala idealna do
prowadzenia szkoleń, kursów, spotkań,
konferencji. Świetna do organizacji
koncertów, spektakli teatralnych,
prelekcji

45,00 zł/1 h

80 ,00 zł/ 1 h

20,00 zł/ 1 godz.

40,00 zł/ za godz.

Pojemność ok. 50 osób
powierzchnia sali: ok. 84 m²
powierzchnia sceny: ok. 14 m²
Dodatkowym aspektem sali jest
szerokie spektrum ustawienia
stołów i krzeseł w ciekawej
aranżacji, oraz kameralna scena
do prezentacji

wielofunkcyjną salą, którą chętnie

Pojemność: ok. 20 osób do
wyposażenia sali należy:
- telewizor plazmowy i DVD
– dwa stanowiska komputerowe +

udostępni zainteresowanym do

internet, serwis kawowy, czajnik

prowadzenia różnego rodzaju zajęć,

bezprzewodowy, pięć stołów

szkoleń, warsztatów oraz spotkań.

oraz krzesła.

Filia na Krasowach dysponuje

Wielofunkcyjna sala w budynku
wolnostojącym do prowadzenia
różnorodnej działalności kulturalno –
edukacyjnej zgodnie z preferencjami
wynajmującego. Sala, którą oferujemy
doskonale nadaje się na: szkolenia,
warsztaty, kursy i spotkania.

30,00zł/ 1 godz.

50,00 zł/ 1 godz.

Pojemność: ok. 30 osób
do wyposażenia sali
należą:krzesła, stoliki, meble ,
biurowe, rzutnik, ekran.
Dodatkowo do dyspozycji
Państwa oddajemy małą
kuchenkę, wyposażoną w :
zlewozmywak, piec elektryczny
i lodówkę.
Zapewniamy również swobodny
dostęp do dwóch ubikacji,
znajdujących się obok sali.

Janów

Brzęczkowice
pawilon
sala duża

Brzęczkowice
świetlica
sala mała

Brzęczkowice
świetlica
sala średnia

Brzęczkowice
pawilon
sala średnia

Duża elegancka sala parkietowa. W sali
na jednej ze ścian znajdują się lustra.
Dostęp do zaplecza kuchennego tylko w
celu przygotowania cateringu -bez
możliwości gotowania. W budynku
znajdują się toalety (w tym toaleta dla
niepełnosprawnych)

40,00/1 godz.

65,00zł/1 godz.

Pojemność: ok. 45 miejsc
siedzących przy połączonych
stołach
możliwość wypożyczenia sprzęt
do odtwarzania płyt CD

Duża, elegancka przestrzeń, świetnie
sprawdzająca się do nauki tańca oraz
wszelkiego rodzaju kursów, spotkań,
konferencji. W sali na jednej ze ścian
znajdują się lustra. Dobra do
organizacji kameralnych spektakli
teatralnych, prelekcji.

50,00 zł/1 godz.

60,00 zł/ 1 godz.

Pojemność: ok. 50 osób
powierzchnia: 83 m²
Dodatkowym aspektem sali jest
możliwość skorzystania
z odtwarzacza CD oraz
kameralna scena do prezentacji

Mała kameralna sala idealna do
prowadzenia zajęć indywidualnych

30,00 zł/1 godz.

45,00 zł/1 godz.

Sala przystosowana do zajęć
indywidualnych

Sala przystosowana do prowadzenia
szkoleń, warsztatów oraz różnego
rodzaju spotkań. W sali znajdują się
krzesła, stoły, pianino oraz meble
biurowe.

35,00 zł /1 godz.

50,00 zł /1 godz.

Pojemność ok. 40 osób

Kameralna i przytulna sala w ciekawej
aranżacji, dobrze sprawdzająca się
podczas prelekcji, spotkań oraz imprez
okolicznościowych.

możliwość skorzystania
z odtwarzacza CD

30,00 zł/1 godz.

40,00 /1 godz.

Pojemność ok. 20 osób
możliwość skorzystania
z odtwarzacza CD

Rodzaj
wynajmowanej
sali

Opis sali

Dziećkowice
Sala Duża

Komfortowa, nowoczesna sala o dużej
przestrzeni
z przylegającą kuchnią, świetnie
nadąjąca się do organizacji przyjęć
oraz imprez okolicznościowych

Wynajmujący Grupa I
Mieszkańcy Dziećkowic

Wynajmujący Grupa II
podmioty i osoby
fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

Wynajem do 10 godzin, catering
zewnętrzny – 300,00
Wynajem do 10 godzin z kuchnią
– 360,00

Dane
dodatkowe

Pojemność: 50 osób
Wynajem na godziny:
100,00 zł/1h

Wynajem powyżekj 10 godzin,
catering zewnętrzny – 400,00

Dodatkowo: stoły, krzesła,
naczynia,wyposażenie kuchenne,
zastawa stołowa, sztućce, sprzęt
nagłośnieniowy
(2 mikrofony, kolumny)

Wynajem powyżej 10 godzin,
z kuchnią – 460,00

Dziećkowice
Sala Kameralna

Sala Kameralna
z przylegającą kuchnią, świetnie
nadąjąca się do organizacji przyjęć
oraz imprez okolicznościowych
w małym gronie

Wynajem do 10 godzin, catering
zewnętrzny – 220,00
Wynajem do 10 godzin z kuchnią
– 270,00
Wynajem powyżekj 10 godzin,
catering zewnętrzny – 300,00
Wynajem powyżej 10 godzin,
z kuchnią – 350,00

Pojemność: do 25 osób
Wynajem na godziny:
70,00 zł/1h

Dodatkowo: stoły, krzesła,
naczynia,wyposażenie kuchenne,
zastawa stołowa, sztućce,
bum box

Dodatkowe warunki najmu sal:
1.W studiu muzycznym obowiązywać będą protokoły zdawczo – odbiorcze, zespoły będą wypełniać je przed i po zakończeniu próby według których
będzie określany stan techniczny urządzeń (w razie dewastacji).
2.Za wynajem studia muzycznego płatność z góry za miesiąc.
3.Studio muzyczne udostępniamy od poniedziałku do niedzieli od 8.00 do 22.00.
4. Dyrektor może zadecydować o obniżeniu stawek między innymi w przypadkach gdy:
- w pomieszczeniach jest prowadzona działalność promująca kulturę,
- grupy wynajmujące pomieszczenia działają pod patronatem MOK
- prowadzona jest działalność oświatowa, edukacyjna lub kulturalna między innymi na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- prowadzona jest działalność związana z aktywizacją ludzi starszych, wykluczonych społecznie,
- działania prowadzone w pomieszczeniach są prowadzone na rzecz społeczności lokalnej,
- osoby, podmioty wynajmujące swoimi działaniami promują Mysłowicki Ośrodek Kultury
- najemca jest stałym klientem MOK,
- wynajem obejmuje jednorazowo większą ilość godzin.
5. W przypadku wynajmu sali na imprezę Sylwestrową, z wyjątkiem Filii Dziećkowice:
 opłata za najem sali ustalana będzie indywidualnie,
 do kwoty za wynajem doliczana jest kaucja zabezpieczająca.

