SALA WIDOWISKOWA 191 m2

SALA WARSZTATOWA 60 m2

SALA PRÓB 39 m2

164 miejsca siedzące

do 40 osób

do 25 osób

SALA WARSZTATOWA 54 m2

SALA KONFERENCYJNA 22 m2

KAWIARNIA = 99 m2

do 40 osób

do 22 osób

do 100 osób

Budynek jest w pełni dostosowany do osób z
niepełnosprawnościami. Zachęcamy do odwiedzania Konsulatu
Kultury. Ostateczna wycena powstaje po uprzednim uzgodnieniu
warunków i dostosowaniu jej do wymogów wynajmującego.

PATIO = 288 m2
do 200 osób

Wynajem sal (kwoty netto)
1

SALA WIDOWISKOWA

191 m2

klimatyzacja / widownia na 164 miejsca siedzące / ekran / projektor / profesjonalne
nagłośnienie i oświetlenie / parkiet lub wykładzina / dwie garderoby / toalety z prysznicami.

250,00 / godzinę

2

SALA WARSZTATOWA
+2.0

70 m2

klimatyzacja / monitor / projektor / ekran

80,00 / godzinę

3

SALA PRÓB +1.0

39 m2

klimatyzacja / monitor / lustro na połowie ściany / projektor / ekran

50,00 / godzinę

klimatyzacja / monitor / projektor / ekran / podłoga baletowa

100,00 / godzinę

klimatyzacja / monitor / projektor / ekran / na ok. 20 osób

50,00 / godzinę

4

SALA WARSZTATOWA -1.0 54 m2

5

SALA KONFERENCYJNA
-1.0

22 m2

6

KAWIARNIA

99 m2

7

PATIO

288 m2

klimatyzacja / monitor / ekran / rzutnik / dwie sale / możliwość ustawienia bankietowego lub
200,00 / godzinę
w formule kawiarnianej / catering na miejscu
scena zadaszona / stoliki kawiarniane lub ustawienie w formule widowni / nagłośnienie i
oświetlenie

bezpłatnie

Dodatkowe koszty

1

2

Nagłośnienie i oświetlenie

obsługa nagłośnienia wydarzenia, max dwa mikrofony kablowe, oświtlenie standardowe

Mikrofony

400,00 zł / do 5h
800,00 zł / dzień

koncerty i spektkle

800,00zł

bezprzewodowe, dodatkowe, bezprzewodowe

80,00 zł / dzień

mikrofony specjalistyczne

30,00 / dzień

mikroporty

30,00 / dzień

3

Obsługa widza

Każdorazowo przy widowni większej niż 40 osób oraz podczas wydarzeń otwartych

30,00 zł / godz

4

Obsługa techniczna

Każdorazowo w przypadku wydarzeń wymagających aranżacji sceny

50,00 zł / godz

5

Usługa sprzątania

Opłata jednorazowa doliczana do każdego wydarzenia pow. 20 osób

100,00 zł / dzień

Woda

bezpłatnie

6

Catering (z obługą)

KONTAKT:
KOORDYNACJA WYDARZEŃ
Roman Małkowski
tel. 721 005 656 | r.malkowski@gck.gdynia.pl
KOORDYNACJA SCENY TEATRALNEJ i EDUKACJI
Patrycja Łukaszewska
tel. 721 250 751 | p.lukaszewska@gck.gdynia.pl

Kawa / herbata

8,00 zł / osobę

Wino (białe i czerwone)

10,00 zł / osobę

Przekąska słodka, wytrawna, owoce

8,00 zł / osobę

ZOSTAŃ
MECENASEM
KULTURY

