
CENNIK WYNAJMU SAL
 W KLUBIE MIESZKAŃCÓW RSM „HUTNIK”

ul. Mireckiego 28 w Częstochowie      tel. 607 667 228
     Obowiązuje od 1.01.2023r.                       

Informujemy,  że  RSM  Hutnik  dysponuje  salami  pod  wynajem  z  przeznaczeniem
na imprezy okolicznościowe, jubileusze, komunie, prelekcje, kursy itp.

Sala widowiskowa sala duża ze sceną o powierzchni 200 m2  przeznaczona do 
użytkowania dla max 132 osób.

Stawka przy wynajmie całodobowym Stawka przy wynajmie godzinowym

w tygodniu:  1 200 zł /dobę + VAT w tygodniu: 120 zł/h + VAT

w weekend lub dzień świąteczny – 1 350 zł /dobę
 + VAT

w weekend lub dzień świąteczny - 135 zł/h
       + VAT

dopłata za korzystanie z klimatyzacji - 70 zł /dobę
 + VAT 

dopłata za korzystanie z klimatyzacji - 7 zł/h
 + VAT 

dopłata za korzystanie z kuchni - 300 zł/dobę
 + VAT

dopłata za korzystanie z kuchni - 30 zł/h
+ VAT

dopłata za zabezpieczenie nagłośnienia (głośnik mobilny lub nagłośnienie konferencyjne)
wraz z obsługą - 100 zł/h +VAT

dopłata za wypożyczenie mikrofonów na 1 dzień- 20 zł /mikrofon + VAT

dopłata za korzystanie z mobilnego głośnika (bez obsługi) - 50 zł/dobę + VAT

Za wynajem sali w drugą, kolejną dobę - rabat 40% do wynajmu godzinowego wlicza się czas na 
przygotowanie i uprzątnięcie sali oraz podgrzanie 
potraw przed imprezą /nie mniej niż 1h/

Sala klubowa   o powierzchni 60 m2  przeznaczona do użytkowania dla max 43 osób.

Stawka przy wynajmie całodobowym Stawka przy wynajmie godzinowym

   w tygodniu:  540 zł/dobę  + VAT w tygodniu: 54 zł/h + VAT

w weekend lub dzień świąteczny - 600 zł /dobę
+ VAT

w weekend lub dzień świąteczny - 60 zł/h
+ VAT

dopłata za korzystanie z klimatyzacji - 50 zł/dobę 
+ VAT 

dopłata za korzystanie z klimatyzacji - 5 zł/h
+ VAT 

dopłata za korzystanie z kuchni - 150 zł/dobę
 + VAT

dopłata za korzystanie z kuchni - 15 zł/h
+ VAT

dopłata za korzystanie z mobilnego głośnika (bez obsługi) - 50 zł/dobę + VAT

dopłata za wypożyczenie mikrofonów na 1 dzień- 20 zł/mikrofon + VAT 

Za wynajem sali w drugą, kolejną dobę - rabat 30% do wynajmu godzinowego wlicza się czas na 
przygotowanie i uprzątnięcie sali oraz podgrzanie 
potraw przed imprezą /nie mniej niż 1h/



Sala lustrzana   o powierzchni 42 m2  przeznaczona do użytkowania dla max 30 osób.

Stawka przy wynajmie całodobowym Stawka przy wynajmie godzinowym

w tygodniu:  400 zł/dobę  + VAT w tygodniu: 40 zł/h + VAT

w weekend lub dzień świąteczny - 460 zł /dobę
+ VAT

w weekend lub dzień świąteczny - 46 zł/h
+ VAT

dopłata za korzystanie z kuchni - 140 zł/dobę
 + VAT

dopłata za korzystanie z kuchni – 14 zł/h
+ VAT

dopłata za korzystanie z mobilnego głośnika (bez obsługi) - 50 zł/dobę + VAT

dopłata za wypożyczenie mikrofonów na 1 dzień- 20 zł /mikrofon + VAT 

Za wynajem sali w drugą, kolejną dobę - rabat 20% do wynajmu godzinowego wlicza się czas na 
przygotowanie i uprzątnięcie sali oraz podgrzanie 
potraw przed imprezą /nie mniej niż 1h/

Sala dydaktyczna o powierzchni  50 m2 przeznaczona do użytkowania na zajęcia 
dydaktyczne dla max 25 osób.

Stawka przy wynajmie całodobowym Stawka przy wynajmie godzinowym

w tygodniu:  360 zł/dobę  + VAT w tygodniu: 36 zł/h + VAT

w weekend lub dzień świąteczny - 440 zł /dobę
+ VAT

w weekend lub dzień świąteczny - 44 zł/h
+ VAT

dopłata za korzystanie z mobilnego głośnika (bez obsługi) - 50 zł/dobę + VAT

dopłata za wypożyczenie mikrofonów na 1 dzień- 20 zł /mikrofon + VAT 

Za wynajem sali w drugą, kolejną dobę – rabat 20% do wynajmu godzinowego wlicza się czas na 
przygotowanie i uprzątnięcie sali .

Zachęcamy również do wynajmu sal na prowadzenie zajęć cyklicznych oraz  
organizowanie  małych form artystycznych i estradowych /recitali, małych form 
teatralnych i kabaretowych/.

Szczegółowych informacji udziela Klub Mieszkańców RSM „Hutnik” 
ul. Mireckiego 28 
tel. 607667228.


