
Cennik 

 

I. Wynajem Sali Widowiskowej w CK w Witkowie – stawki obowiązujące dla osób  
zameldowanych na terenie gminy Czarny Bór: 

1. Wynajem sali z zapleczem kuchennym na wesela (do 2 dni)–500,00 zł. brutto( w tym 
podatek VAT 23%). 

2. Wynajem sali z zapleczem kuchennym na uroczystości rodzinne (komunie, stypy 
itp.) – 450,00 zł. brutto( w tym podatek VAT 23% ). 

3. Wynajmem sali na konferencje i spotkania biznesowe z zapleczem kuchennym – 
100,00 zł. brutto / godz. 

W powyższych cenach mieści się wynajem sali z wyposażeniem podstawowym: sala, 
krzesła, stoliki, przy zapleczu kuchennym dodatkowo dostęp do kuchni wraz z jej 
wyposażeniem. 

Za dodatkową opłatą dostępne są: 

-obrusy/ eleganckie pokrowce na krzesła – 7,00zł./szt. ( w tym podatek VAT 23% ). 

Koszt sprzątania po imprezie: 

Sala bankietowa + kuchnia – 300,00 zł. brutto 

Do cen wliczona jest opłata za media. 

  

II. Wynajem Sali Widowiskowej w CK w Witkowie – stawki obowiązujące dla osób nie 
zameldowanych na terenie gminy Czarny Bór: 

1. Wynajem sali z zapleczem kuchennym na wesela(do 2 dni)–  1000,00 zł. brutto ( w 
tym podatek VAT 23%). 

2. Wynajem sali z zapleczem kuchennym na uroczystości rodzinne( komunie, stypy 
itp)– 550,00zł. brutto ( w tym podatek VAT 23% ). 

3. Wynajem sali na konferencje i spotkania biznesowe z zapleczem kuchennym  – 
100,00 zł./h brutto ( w tym podatek VAT 23% ). 

W powyższych cenach mieści się wynajem sali z wyposażeniem podstawowym: sala, 
krzesła, stoliki, przy zapleczu kuchennym dodatkowo dostęp do kuchni . 

Za dodatkową opłatą dostępne są: 

-obrusy/ eleganckie pokrowce na krzesła – 7,00 zł./szt. ( w tym podatek VAT 23% ). 



Koszt sprzątania po imprezie: 

Sala bankietowa + kuchnia – 300,00 zł. 

Do cen wliczona jest opłata za media. 

  

III. Wynajem sali konferencyjnej w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze: 

1. Wynajem sali na szkolenia, konferencje, warsztaty itp. – 150,00zł. brutto 
2. Wynajem sali „Galeria” na szkolenia, konferencje, warsztaty itp. w cenie 10,00 zł. 

brutto obowiązuje dla następujących jednostek i podmiotów: 
1). Organizacje NGO w ramach prowadzonej działalności statutowej. 
2). Członkowie Klubu Seniora w ramach prowadzonej działalności statusowej. 
3). Mieszkaocy Gminy czarny Bór w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych. 

IV. Wynajem Sali Widowiskowej w B+CK w Czarnym Borze 100,00 zł. brutto / 1 godz. 

V. Wynajem Sali Urodzinowej 150,00zł. brutto  2 godz. 

 


