
          Załącznik nr 1 
                                                                                            ddoo  rreegguullaammiinnuu  wynajmu obiektów, sal,  sprzętu, usług oraz 

biletów wstępu do Muzeum w Zamku Piastowskim  
w Krośnie Odrzańskim 

  

                                                
Cennik wynajmu obiektów, sal, sprzętu i usług Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” 

w Krośnie Odrzańskim oraz biletów wstępu do Muzeum w Zamku Piastowskim 

Lp. Nazwa Cena Uwagi 

I 
Wynajem sal / pomieszczeń  
 

  

1. 
 

Wynajem dużej sali – „kaplicy” (105 m2) 
na castingi, konferencje, zebrania, narady 
itp. (do 120 osób)  

80 zł/godz.  

2. 
 

Wynajem małej sali „krużgankowej” 
(60 m2) na castingi, konferencje, 
zebrania, narady itp. (do 40 osób)  

50 zł/godz.  

3. 
 

Wynajem sal na śluby, ceremonie ślubów 
cywilnych 

300 zł/godz. 

Po uprzedn i m uzgodn ien iu  
 z  Nacze ln i k i em Wydz ia łu  
Urzędu  Stanu  Cywi l nego   
i  Spraw Ob ywate l sk i ch  

Urzędu  Mias ta   
w Krośn ie  Odrzańsk im 

4. 

 
Istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń 
i sal wraz z obsługą  

10 zł/godz./os.  

II Sprzęt techniczny   

 
1. 
 

Namioty (żółte 3m x 3m)  15 zł/szt./doba  

 
2. 
 

Namioty (niebiesko-żółte 2m x 3m)  20 zł/szt./doba  

3. 
 

Stoły (wymiary: 90x160, 90x200)  15 zł/szt./doba  

 
4. 
 

 Krzesła szare rozkładane  5 zł/szt./doba  

 
5. 
 

Krzesła konferencyjne  
(niebieskie obicie, nieskładane)  

10 zł/szt./doba  

 
6. 
 

Obrusy 4 zł/szt/doba  



 
7. 
 

Serwis kawowy 
(fi l iżanka, talerzyk, łyżeczka)  

1,5 zł/kmpl./doba  

 
8. 
 

Termos 5 zł/szt./doba  

III Nagłośnienie   

 
1. 
 

Zestaw STANDARD: 
 - głośniki 2 x 500 W  
 - wzmacniacz z mikserem 
 - okablowanie  

200 zł/doba   

 
2. 
 

Zestaw MAX: 
- głośniki 2 x 500 W  
- wzmacniacz z mikserem 
- dwa mikrofony bezprzewodowe 
- statywy 
- laptop 
- okablowanie  

300 zł/doba   

 
3. 
 

Do najmu zestawów należy doliczyć  
koszty obsługi  

100 zł  

IV Oświetlenie   

 
1. 
 

Reflektor diodowy na statywie (4 lampy)   60 zł/doba   

 
2. 
 

2 x Reflektor diodowy na statywie (4 lampy) 100 zł/doba  

V Stroje/Eksponaty    

 
1. 
 

Wypożyczenie strojów i mundurów   20 zł za szt/doba  
(stawka minimalna)  

Cena umowna 
w zależności od 
rodzaju i wartości 
stroju  

 
2. 
 

Wypożyczenie eksponatów muzealnych    20 zł za szt/doba  
(stawka minimalna)  

Cena umowna 
w zależności od 
rodzaju i wartości 
eksponatu  

VI 
Zwiedzanie izb muzealnych  

 
  

 
1. 
 

Bilet wstępu do muzeum  

 
4 zł  - ulgowy 
 

(uczniowie, studenci,  
emeryci i  renciści)  
 

8 zł – normalny 
 

Wstęp płatny 
we wszystkie dni 
tygodnia 



 
2. 

 

Bilet grupowy 
(grupy zorganizowane min. 15 osób)  

25 % bonifikaty  

 
3. 
 

Wstęp wolny przysługuje:  
 

- dzieciom poniżej 7 roku życia  
- opiekunom ( np. piloci) grup zorganizowanych    
  liczących więcej niż 15 osób) 

wstęp wolny  

 
4. 
 

Bilet rodzinny 15 zł 

Bilet rodzinny 
przysługuje rodzinie 
składającej się 
z jednej lub dwóch 
osób dorosłych 
i dzieci w wieku od 
7 do 16 lat 

VII Fotografowanie, filmowanie   

 
1. 
 

Sesja zdjęciowa i filmowanie 50/zł/godz.  

 
2. 
 

Sesja zdjęciowa i filmowanie 

z udostępnieniem pomieszczeń 
100/zł/godz.  

 

 

 
 


