
Zarządzenie 14/2021 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej  

z dnia 20.09.2021r. 

w sprawie zmian opłat za usługi świadczone przez Gminne Centrum Kultury w Białej 

 

W związku ze zmianą opłat za usługi świadczone przez Gminne Centrum Kultury w 

Białej, zarządzam co następuje: 

§1 

Niniejsza zmiana opłat za usługi świadczone przez Gminne Centrum Kultury w Białej, zwana 

dalej cennikiem obowiązuje od 20 września 2021. Moc traci Zarządzenie 26/2020 Dyrektora 

Gminnego Centrum Kultury w Białej z dnia 21.12.2020r. w sprawie opłat za korzystanie z 

obiektów i urządzeń Gminnego Centrum Kultury w Białej. 

§2 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej zastrzega sobie możliwość indywidualnego 

ustalania cen.  

§3 

Podane ceny są cenami brutto. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr1 do Zarządzenia 14/2021 

 

Cennik na usługi świadczone przez Gminne Centrum Kultury w Białej 

 

I. Wynajem pokoi noclegowych 

1. Wynajem pokoju dla 1 os. – 60zł/doba. 

2. Wynajem pokoju dla 1 os. ze śniadaniem – 70zł/doba. 

3. Wynajem pokoju dla 2 os. – 100zł/doba. 

4. Wynajem pokoju dla 2 os. ze śniadaniem – 120zł/doba. 

5. Wynajem pokoju dla 3 os. – 150zł/doba. 

6. Wynajem pokoju dla 3 os. ze śniadaniem – 180zł/doba. 

7. Każda kolejna osoba w pokoju z dostawką – 45zł/doba. 

8. Każda kolejna osoba w pokoju z dostawką i śniadaniem – 55zł/doba. 

9. Opłata za psa/kota* – 20zł/doba (* o możliwości noclegu z psem lub kotem decyduje 

Dyrektor GCK w Białej. 

10. Przy korzystaniu z pokoi noclegowych powyżej 14 dni obowiązuje zniżka w wysokości 

10%, od kwoty ogólnej. 

11. Dzieci do lat 3 nie korzystające z osobnego łóżka mają pobyt bezpłatny. 

 

II. Wynajem sal i pomieszczeń 

1. Sala bankietowa: 

1) Szkolenia, konferencje, prezentacje, pokazy -300zł; 

2) Wesela: 

a) wynajem Sali z kuchnią – 700zł; 

b) wynajem Sali na poprawiny – 300zł 

3) Urodziny, komunie, jubileusze, stypy z wykorzystaniem kuchni – 300zł. 

Przyjęcia urodzinowe dla dzieci z wykorzystaniem kuchni – 200zł; 

4) Inne cele – 25zł/godzina; 

5) Salę na wesela oddaje się najmującemu do użytku dzień przed przyjęciem po 

godz. 15.00. Poprawiny kończą się dnia następnego po przyjęciu weselnym o 

godz. 19.00. Za korzystanie z Sali po godz. 19.00 będzie doliczona kwota 150zł 

za każdą następną godzinę; 

6) Salę na urodziny i inne przyjęcia  wynajmuje się od godziny 18.00 do godziny 

2.00, za każdą następną rozpoczętą godzinę będzie naliczana opłata w 

wysokości 20zł. 

2. Sala konferencyjna: 

1) Szkolenia, konferencje, prezentacje, pokazy - 200zł; 

2) Inne cele – 25zł/godzina. 

3. Sala klubowa (lustrzana): 

1) Wynajem Sali na uroczystości rodzinne  - 150zł; 

2) Inne cele – 25zł/godzina. 

4. Wynajem kilku sal: 

1) Wynajem dwóch sal (bankietowa + konferencyjna) na uroczystości weselne – 

1000zł 

2) Wynajem Sal na poprawiny – 300zł 

5. Przy korzystaniu z naczyń GCK za każde stłuczone naczynie będzie pobierana opłata 

w wysokości 10 zł. Wszelkie zniszczenia powstałe z winy najmującego będą usuwane 

na jego koszt. 

 



III. Wynajem sprzętu na imprezy i inne okoliczności 

1. Płoty lekkie Monrovia: 

1) 10zł/mb przy odbiorze własnym; 

2) 13zł/mb przy dowozie do 50km; 

3) Powyżej 50km cena ustalana indywidualnie. 

2. Małe nagłośnienie wraz z oświetleniem imprezowym na imprezy okolicznościowe 

(urodziny, jubileusze) – samoobsługa – 200zł/doba. 

3. Nagłośnienie wraz ze stołem cyfrowym na duże imprezy plenerowe (dożynki, zabawy 

itp.) – tylko z obsługą – 1000 -2500zł 

4. Wynajem zestawów „piwnych” ławostołów – 25zł za komplet. 

5. Wynajem budek wystawienniczych – cena za jedną budkę (maks. 4 dni, powyżej cena 

ustalana indywidualnie) – 150zł 

6. Małe namioty stanowiskowe 3x4m – 50zł/doba 

 

IV. Zajęcia dodatkowe 

1. Mażoretki – 40zł/miesiąc 
2. Fitness: 

1) Opłata za miesiąc – 30zł; 
2) Opłata za 1 zajęcia – 10zł. 

3. Taniec towarzyski: 

1) Opłata za osobę za miesiąc – 40zł; 

2) Opłata za parę za miesiąc – 70zł. 

4. Zumba: 

1) Opłata za miesiąc – 20zł; 

2) Opłata za 1 zajęcia – 8zł 

  

V. Pozostałe 

1. Panorama Bialska: 

1) Reklama cena za 1 moduł – 20zł/wydanie; 

2) Cena egzemplarza – 2,5zł. 

2. Wstęp na basen: 

1) Osoby do 16 roku życia lub ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności – 

3zł  

2) Osoby powyżej 16 roku życia – 5zł 

3. Książka „Biała – historia i współczesność” – 34,99zł/sztuka 

 

 

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej zastrzega sobie możliwość 

indywidualnego ustalania cen. 

 

Cennik obowiązuje od 20 września 2021 roku. 

 


