Cennik Usług Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda
KONTAKT: tel. +48 94 314 26 29
e-mail: kultura@darlowo.pl
NAJEM POMIESZCZEŃ:
LP. NAZWA POMIESZCZENIA
1. Sala widowiskowo – kinowa (181 miejsc siedzących)
KINO BAJKA
ul. Morska 56
76-150 Darłowo
2. Sala zajęciowa/warsztatowa/ spotkaniowa (40 miejsc siedzących)
- spełniająca wymogi osób poruszających się na wózkach
Dom Kultury SKŁO 44
Pracownia Ceramiczna SKŁO44
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 44
76-150 Darłowo
3. Sala baletowa/sportowa/taneczna
Dom Kultury SKŁO 44
Pracownia Ceramiczna SKŁO44
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 44
76-150 Darłowo

CENA
300,00 PLN/godz. +VAT

150,00 PLN/godz. +VAT

200,00 PLN/godz. +VAT

NAJEM WYPOSAŻENIA W SALACH:
1. Sala widowiskowo – kinowa wraz z nagłośnieniem, oświetleniem scenicznym oraz obsługą
- 350,00 PLN/godz. +VAT (po wcześniejszym ustaleniu ridera technicznego).
Czas liczony od wejścia do opuszczenia budynku.
2. Projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie - 100,00 PLN/godz. +VAT
3. Podest sceniczny (2,5m x 1m) – 1 szt. - 50,00 PLN/godz. +VAT (UWAGA: Transport, montaż,
demontaż – leży po stronie Wynajmującego).
REKLAMA OUTDOOR: --------------------------------------------------------------------------------------------------Operujemy usługę reklamy zewnętrznej na 12 naszych słupach ogłoszeniowych rozlokowanych na terenie
Gminy Miasto Darłowo. Nośniki rozlokowane są na terenie całego miasta Darłowa oraz w nadmorskiej jego
części – Darłówku Wschodnim i Zachodnim.
REKLAMA
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR

LOKALIZACJA
Darłowo/ Darłówko
Darłowo/ Darłówko
Darłowo/ Darłówko
Darłowo/ Darłówko
Darłowo/ Darłówko

FORMAT
7 dni – format A4/B4
7 dni – format A3/B3
7 dni – format A2/B2
7 dni – format A1/B1
7 dni – format A0/B0

CENA
3,00 zł brutto
3,50 zł brutto
5,00 zł brutto
6,00 zł brutto
15,00 zł brutto

REKLAMA KINOWA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda oferuje usługę reklamy kinowej w Kinie Bajka w
Darłowie z siedzibą przy ul. Morskiej 56.

Kampania reklamowa – SPOT: oferta reklamy emitowanej na dużym ekranie w formie spotu puszczanego
w bloku z reklamami lokalnymi, przed seansem filmowym. Spot do max 30 sekund winien być odpowiednio
przygotowany, spełniający wymogi (format) i dostarczony przez Zlecającego na nośniku zewnętrznym.
KOSZT – 100,00 zł +VAT za tydzień emisji.
Kampanie kinowe – pozaEkranowe: inna forma reklamy np. wyeksponowanie rollupów, plakatów, ulotek,
na terenie Kina Bajka w Darłowie.
KOSZT – 100,00 zł + VAT za tydzień ekspozycji.
PRACOWNIA CERAMICZNA SKŁO44 --------------------------------------------------------------------------------Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda posiada własną, niezależną w pełni wyposażoną
pracownię ceramiczną – mieszczącą się przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 44.
Oferujemy:
Zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży (6-17 lat) – KOSZT: 20,00 zł/os. – czas trwania zajęć 90 minut
Zajęcia ceramiczne dla osób dorosłych (18 +) – KOSZT: 25,00 zł/os. – czas trwania zajęć 120 minut
Voucher Ceramiczny – uprawnia do skorzystania z jednych, zorganizowanych zajęć ceramicznych lub ich
wielokrotności. KOSZT: 25,00 zł/os. = 1 zajęcia.
ZAJĘCIA EDUKACYJNE – LEKCJE POKAZOWE DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
ZAJĘCIA EDUKACYJNE dla dzieci i młodzieży połączone z udziałem w pokazowych zajęciach ceramicznych
prowadzone są w Pracowni Ceramicznej SKŁO 44, w Darłowie z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie
44. Czas trwania zajęć – 1,5 h. KOSZT: 12,00 zł/osoba.
USŁUGA PN. NASZ PIEC TWOJE POTRZEBY
Usługa dostępna dla osób chcących skorzystać z możliwości wypału ceramicznego w piecu należącym do
Pracowni Ceramicznej SKŁO 44, własnych wyrobów ceramicznych.
Dysponujemy piecem elektrycznym komorowym do wypału ceramiki TS-THERM, Model 480/1250 o
gabarytach: 480 L – 1400mm szerokości i głębokości, 1750 mm wysokości. Temperatura maksymalna –
1300 st. C.
Orientacyjny koszt wypału:
16,00 zł/kg – wypał na biskwit, wypał biskwitu,
19,00 zł/kg przedmioty drobne np. biżuteria,
380,00 zł – orientacyjny koszt wynajmu całego pieca na potrzeby indywidualne.
W celu ustalenia terminu, formy płatności, oczekiwań indywidualnych prosimy o kontakt pod nr tel.
668 508 066.
ZAJĘCIA DEDYKOWANE/ TEMATYCZNE
W zależności od tematu przewodniego mogą składać się z jednego warsztatu - 2h lub jego wielokrotności.
Koszt – oparty na cenie zajęć dla osób dorosłych: 120 min - 25,00 zł/osoba.
ZAJĘCIA MUZYCZNE: Koszt – 15,00 zł/miesiąc
ZAJĘCIA BREAKDANCE: Koszt – bezpłatne
ZAJĘCIA TANECZNE:
DSTW REVOLTADE – bezpłatne
A. Taniec towarzyszki:
- wejście jednorazowe: Koszt – 20,00 zł/os.
- karnet miesięczny (dzieci i młodzież 4-17 lat) : Koszt – 15,00 zł/os.
- karnet miesięczny (18 lat +) : Koszt – 32,00 zł/os.
B. BOKWA/PILATES
- wejście jednorazowe: Koszt – 20,00 zł/os.
- karnet miesięczny (dzieci i młodzież 4-17 lat): Koszt – 15,00 zł/os.
- karnet miesięczny: Koszt – 64,00 zł/os.
C. Jazz Dance
- wejście jednorazowe: Koszt – 20,00 zł/os.
- karnet miesięczny (dzieci i młodzież 4-17 lat): Koszt – 15,00 zł/os.

- karnet miesięczny (18 lat +): Koszt – 64,00 zł/os.
D. Aerial Silks – Akrobatyka Powietrzna – klasa fitness
- wejście jednorazowe: Koszt – 50,00 zł/os.
- karnet miesięczny (dzieci i młodzież 4-17 lat): Koszt – 80,00 zł/os.
- karnet miesięczny (18 lat +): Koszt – 160,00 zł/os.
NAUKA ŚPIEWU: Koszt – 15,00 zł/miesiąc
ZAJĘCIA MODELARSKIE: Koszt – 15,00 zł/miesiąc
ZAJĘCIA TEATRALNE: Koszt – bezpłatne

