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Dyrektora ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w ornontowięeęh..,,],;.;;.;l.;ilji.)il;,....
z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany cennika obowiązującego w ARTerii
Na podstawie ustawy z dn. 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz.U. z 1997 r., nr 110, poz. 721 z poźniejszymi zmianami),
Uchwaty nr XLIX|393109 Rady Gminy Ornontowice z dn. 19.12.2009 r. w sprawie podziatu
samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w ornontowicach i
utworzenia A,RTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach i Gminnej Biblioteki

Publi cznej w O rnontowi cach.

Zarządzam

sl
Z dniem 2 tistopadaf011 r. wprowadzic jednotity tekst cennika obowiązującego w
ARTerii w ornontowicach, stanowiący zatącznik do niniejszego zarządzenia.

s2

Zarządzenie znosi obowiązywanie poprzednich zarządzeń w tej sprawie.

s3

W szczegótnych przypadkach Dyrektor ARTerii moze zmienić lub znieść wysokość
optat, szczególnie W przypadku udostępnienia Sati na potrzeby zajęc
przeznaczonych dla mieszkańców, tj. zajęć ruchowych, koncertów, spotkań itp.,
a także ogtoszeń prasowych miejscowych organizacji spotecznych, jednostek
oświatowych czy Urzędu Gminy ornontowice związanych z realizacją projektów,
grantów itp.

s4

1arządzenie zostanie ogtoszone w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez
wywieszenie na tabticy ogtoszeń.
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Zatącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1 1 / f01 1

Dyrektora ARTerii
z dn. 0f .11.f011 r.

1.

Cennik obowiązujący w ARTerii w ornontowicach

Zajęcia i warsztaty

opłaty za naukę gry na instrumentach

indywidualna nauka śpiewu tub gry na instrumentach -
ptatne miesięcznie w zalezności od ticzby zajęć,
grupowa nauka gry na instrumentach (dwie i więcej osob)
ptatne miesięcznie w zależności od liczby zajęc,

opłaty za zajęcia taneczne

tekcje tańca - f5 zŁ na miesiąc.

20 zŁ za zajęcia,

- 10 z| za zajęcia,

2.

J.

4.

o

a

opłaty za fotograficzne

warsztaty fotograficzne dla dzieci i mtodzieży do tat 18 - f5 zt na miesiąc.
Warsztaty fotograficzne dla dorostych - 30 zt na miesiąc.

opłaty za zajęcia plastyczne

warsztaty ptastyczne - f5 zŁ na miesiąc

odptatności za kursy, naukę gry na instrumentach, szkolenia oraz Warsztaty i
zajęcia krótkoterminowe są ustatane przez Dyrektora indywidualnie.
W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w zajęciach grupowych odptatność
wynosi 20zŁod osoby.
W przypadku uczestnictwa osoby w większej itości zajęc grupowych, za
kazde z nich odptatność wynosi f0 zŁ,

5.

6.

7.



Załącznik nr f
do Łarządzenia nr 1 1 / f01 1

Dyrektora ARTerii , . i ,': i'i, ,'

z dn. Of .11.f011 r.

Cennik obowiązujqcy w ARTerii w ornontowicach

Wynajem pomieszczeń i sprzętu

1. opłaty za wynajem pomieszczeń ARTerii - u[. Zwycięstwa 26

2. 7a energię elektryczną i wodę oraz ścieki będzie pobierana dodatkowa
optata zgodnie z odczytem licznika, zaś opat (węgiet) do kuchni węglowej
wliczony jest w cenę wynajmu.

Stawki za zuzycie wody, odprowadzanie ścieków oraz energię elektryczną będą
naliczane wg obowiązujących aktualnie cen.

organizacje spoteczne oraz placówki oświatowe mające siedzibę na terenie
gminy ornontowice będą zwotnione z optat za wynajęcie sa[i, jeśli organizowane
przez nie imprezy będą miaty związek ze statutową dziatalnością ARTerii.

3. opłaty za wynajem pomieszczeń ARTerii . ul. Bankowa 1.

tp. Rodzaj wynajmu Kwota odptatności

1. Wynajem aneksu
korzystania z pieca,

kuchennego (1 dzień)
kuchenek i chtodni

z opcJą 2f0,00 zŁ

z. Wynajem sali matej (1 godzina) 20,00 zt

3. Wynajem studia fotograficznego (1 godzina) f5,00 zŁ

tp. Rodzaj wynajmu Kwota odptatności

1 Wynajem sali duzej (1 dzień) 550,00 zŁldzień

2 Wynajem Sati duzej (2 dni i więcej) 500,00 zŁldzień

3 Wynajem kuchni (dzień imprezy, uroczystości) 250,00 zt/dzień

4 Wynajem kuchni (inne dni niz dzień imprezy,
uroczystości)

200,00 zŁ/dzień

5 Wynajem sati dużej (1 godzina) 100,00 zllgodzina
6 Zuzycie wody + ścieki wg obowiązującej stawki

7 Energia etektryczna wg obowiązującej stawki

8 Zabawa sytwestrowa Cena do
uzgodnienia / negocj acje



Wynajem sali obejmuje:

klimatyzacja
dekoracja sufitowa
stoty, krzesta
obrusy biate
wyjście na duży balkon
parking przed budynkiem
bezpi eczeństwo dla dzi eci
pomi eszczeni e na napoje
szatnia
WC

Wynajem kuchni obejmuje:

pomi eszcze ni a ku ch e n ne
garnki ze stąIi nierdzewnej
piece gazowe
patelnie elektryczne
stoty ze stali nierdzewnej
klimatyzacja
pomieszczenie na lodowki i chtodnie
porcelana biata do obiadu na 200 osob
pomi eszcze ni e przygotowaw cze d Ia ke Ine row
pomieszczeni e do zmywania
oddzielny węzet sanitorny z prysznicem dla personelu kuchennego
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Zatącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1 1 lf011
Dyrektora ARTerii
z dn. 0f .11.f011 r.
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Cennik obowiązujący w ARTerii w ornontowicach

Reklamy i ogtoszenia w ,,Gtosie Ornontowic"

1. Cennik rektam w ,,Gtosie Ornontowic"

Ostatnia strona kolorowa

Wewnątrz numeru

Kolorowa

Powierzchnia Pierwsza
edvcia Wznowienie

Cata strona 750 zŁ 550 zt
Pót stronv 350 zt f50 zŁ

Cwierć stronv 150 zI 100 zŁ
1/8 stronv 100 zŁ 80 zt
1/16 stronv 50 zt 40 zł'

W przypadku ogtoszeń wyborczych ceny wyszczególnione powyżej zostaną
zwiększone stosownie o 50%.

2. Cennik na wybory

Wójt
Kazdy kandydat na Wójta otrzymuje w Gtosie ornontowic na swoją reklamę
jednorazowo bezptatnie 1 /8 strony czarno-biatej.

Radni
Kazdy zarejestrowany komitet wyborczy otrzyma w Gtosie ornontowic na swoją
rektamę jednorazowo bezptatnie 1 /8 strony czarno-biatej.

Powiat i sejmik
Rektama w Gtosie Ornontowic ptatna wg cennika.

W przypadku zamówienia bezptatnej reklamy kandydat tub zarejestrowany komitet
zechce zamieścić więcej swych anonsów ptaci kwotę obowiązującą wedtug cennika.

Powierzchnia Pierwsza edycja Wznowienie
Cata strona 1 300 zt 1100 zł
Pół strony 700 zł 600 zl
Cwierć strony 400 zŁ 350 zt

1/8 strony f50 zł f20 zl
1116 strony 180 zt 160 zŁ


