
MIEJSKI oswonsx KULTURY

w KOLUSZKACH
ul ma,a: 95.04n Koluszki

(el "ax «um 714-5350
ma "ru-mszana GiG/JN 593511577 ZARZĄDZENIE Nr 8/2010r.

DyrcklurnMicjxkicgo Ośrodka Kul-nry w Kuluszkach
z dniu 11] września 20201.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu i Cennika wynajmu pomieszczeń. wypożyczania
strojów, nagluśnienin i oświetlenia nm, nplnl za uczestnictwo w ujęciach
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach.

śl
Wprowadźa się cennik 7z'
. wynajem pomicszczcr'i MOK»
. wymzyczenle strojów ludowych,
. wynajem spnęlu nagłilśuieniowegn i uświetleniowegn.
. ucwslniclwo w „minęli urgnnlmwunycll nimMOK
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l Regulamin slanowimlącmik nr l do niniejszcgn Zamuclzenia.
z. Cennik Simowi ulącznl nr z do niuiejstegn urląmenia.
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Traci muc urządzenie Nr ll/zol9 DyrektoraMie kicgn Ośrodka Kulturyw Knlnsmclu z
dnia 123820191.
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Zarądwnie wchodzi w zycie 7. dniem podpisania.
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MIEJSKI usxunsx KULTURY
w KOLUSZKACN

ul J-Mqaź 957040 Kojuszkl
iel naa lou)Hassan .

mp 773 za 32 34 90811577 ”'ąm'k '" '
du urzadzenia nrmozn

DyrekioruMiej ' go osrodka Kulmry w Koluszkach
z dnia lu wr/eśnix mur.

REGULAMTN WVNAJMIJ POMIESZCZEN,WYPOŻYCZENIASTROJÓW,
SPRZĘTU NAGLOŚNIENIOWEGO[ OŚWIETLENIOWEGO

ORAZ UCZESTNICTWAw ZAJĘCIACH
w MIEJSKlM OŚRODKU KULTURY w KOLUSZKACH

5!

Regulamin określa zasady:
› wynajmu pomieslueń MOK.
. wypozyczania slrojów ludowych,
- wynajmu sprzcru naglośnienioweno i oświeileniowego.
- uozesmiolwaw zajęciach organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury

w Koluszkach.

52

l. Rezerwacja wynajmu pomieszczeń. naglośnieniai oświellenia zMOK moze unsiapic
do ., ielelbniczna z jednoczesnym miwienlzenrem najmu mailem/ faksem lub na piśmie,
najpozniej 14 dni kalendarzowycb pr/ed realizacja uslum' z podaniem celu wynajmu.

z. w przypadku braku podania celu wymajmu lub gdy cel wymrjmu jesi sprzeczny z celami
siaiuiowynii jednostki dyrektor MOK moza odmówić wynajmu pomieszczen , sirojów,
nngluśnienia i oświellenia.

3. Potwierdzenie rezerwacji moze być dokonane iylko droga clcktmnicmą lub na piśmie.

4. Wypozyczenie sprzętu naglosnieuicwego lub oświeileniowego jeśi mozliwe wylacznie
po wcześniejszym podpisaniu umowy.

5. Zapisy na zajecia organizowano przez MOK odbywają się w sekremriacie Ośmdka lub
u insnukinrow prowadzących
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l. siawki odplamośoi za wynn; m pomieszczen. wypozycmnie wojów, nagłośniulia
i oświeilcnia oraz odplainości za uczestnictwo w zajęciach srauowi zalącznik ur 1
do zarzadzenin

z. z cennika zn wynnjcmw/w uslugi wylaczone są;
. Urzad Miejski w Koluszkach oraz jednostki organizacyjne Gminy Koluszki.
- kola i sekcje zainiercsowan działające w MDK,
. instytucje współpracujące z MOK.



3. w indywidualnych przypadkach ismieje możliwość negocjacji cen zawonyoh
w załączniku ... l_

4. marności za wynajem pomieszczcn.wypuzyc1enie suojow, sp.z.em naglośnieniowcgo
'owegu należy dokonywać gnińwką w sekreianaeie MOK lub pmelewem
niz w dniu realizacji uslugi

5 i›lu.noaei za zajęcia nalny dokonywać zgodnie zleuninami usmlonymi w „ Kami:
ucze m'clwa w zajęciach” w sekieiariaeio MOK do godz 16.00 lub na mohunek bankowy
Miejskiego Ośrodka Kultury.
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Osoba pusiadającym KOLUSZKOWSKĄ KARTĘ DUZFJ RODZINY lub
KOLUSZKOWSKĄ KARTĘ SENXORA przysługuje rabat na udzial w zajęciach w
wysokości 50%
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!. Najemca koizyscojąey z wynajmowanych pomieszczen. naglosnionia, os'uieilenm,
suojo'wwbuwiąmnyjos. do:
utrzymania czystości. dbaiosoi za powiemone mienie
przesirzegania pncpisów BHP. ppoż i pncpisow porządkowych,
udpowiedzialności za osoby pozosinjąoe pod jego opieka,
nio naklejaniu plakaiow lub innych materinlńw promocyjnych wcvmąrn maz na
.e.enie budynku bez zgody wynajmującego.

z. N.. terenie obiekm obowiązuje zakaz;
. spozywania alkoholu i polenia papierosow.
- wstępu osobom w sianie wskazującym na spozyoie alkoholu oniz wszelkiegu rodzaju

s'mdkdw oduzzajacyoh.
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Najemca odpowiada mnienainie za wszystkie szkody wynikle z niewłaściwcgo
użylkowania przedmiotu wynajmu oraz. bmku nalozyiego nadzoru.
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l. Wynajmujaoymozo odmówić wynajmu, jezeli somcnizi ze charakler danego wydaizenin
namsza dobze imie MOK. jes. niezgodne z jego dzialalno ia siamiowu niesie w sohie
lreści ogzesywno, demozalizujuec lub obmzajaco publicm

z. MOK zaauzega sobie rowniez prawo do odmowy wynajmu w oizypadku wydmzei. o
ohmakxeizo politycznym ( agiiaoje, propaganda. podżeganie do konnilnu).

„SB

MOK zasuzego aobie prawo do wpiowadzenia zmian do obowiazujaoegoRegulaminu
D V R E K T0 R



MIEJSKI osnowa KuLTllRY
w KOLUSZKAC

nl „ale z 95040 K:luszkl
.el Max lum 71475an Zalacmik nr 2wmm: na amm sens-mz dg hmm,.” „, lmuzu

DymklnmMiejskięgo 05mm Kultury
w Knluszkach

z dnia a wrzcśma 2020r

CENNIKZAWYNAJEMPOMIESZICZŁ , WYPOŻYCZANIESTROJÓW,
SPRZĘTUNAGŁOŚNIENIDWEGOI OSWIETLENIOWEGO

ORAZ ZA UCZESTNICTWOW ZAJĘCIACH W MOK

Ceny brutto za wynajem pomieszczeń MOK

Snll kinowej lxs,00 zI/godz.

Sali kinowej wmz ze sprzętem naglaśnieniuwym i nkuslyklcm 250,00 zl/gudz.

Świelliey 05,00 zl /gndz›

›Cęuy hmm)a wypożyczenie stroju IudovlLęgo

Komplcl snnju ludowego 50,00 złldoba

Ceny brutto za wypnżyezenie sprzętu naglośnieninwego i oświetleniowego

Duzy sprzęt nagloąnjeninwy 7 akusl kiem ( plener) 3000.00 zl/dobn

_Mlly sprlęl uaglnśnjcniuwy z akustykicm . , 1000.00 :l/qubi

świnlla 500,00 ,l/doha

Ceny brutto „ zajęcia

Nauka śplewui gr na keyboardzie „ 50,00 sziesiąc

Zajęcia plastyczlle 30.00 złlmiesiąc

Zajeclnjez. angielskiego _ 40,00zl/mleslac

zajęcia lancome 100,00 zllsemeslr

Walszml malarskie _
40,00 zł/micsiąc

Walszlaty z lil-nn i foggmńi 30.00 zl/mleslee



Warsa-'n rękodzieła mystyczne (› 40,00 zł/miesiąc

Zajęcia relaksaane 40,00 zł/micsiłcL

Kłub podróżnika bezplatnie
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