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Załącznik nr 1  
Do zarządzenia nr 23/2020 

Dyrektora MGCKSiT Siewierz                                 

z dn. 31.08.2020 r. 

 

 

Cennik towarów i usług  

w Miejsko -  Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu (MGCKSiT Siewierz) 

obowiązujący od 31.08.2020 r. do odwołania 
 

Cennik odpłatności za zamieszczanie 1 sztuki ogłoszenia na słupach 

Format * Czas ogłoszeniowy Cena netto  Cena brutto  

A7 – A4 

 

14 dni 10,00 zł  12,30 zł 

 

A3 – A2 14 dni 15,00 zł  18,45 zł 

A1 – A0 i powyżej 14 dni 20,00 zł  24,60 zł 

* wg. tabeli znormalizowanych formatów 
 

 

Cennik usług MGCKSiT  Siewierz 

Nazwa usługi wyszczególnienie Cena netto Cena brutto 

Wynajem sali konferencyjnej 

(70 miejsc) z nagłośnieniem, 

oświetleniem i dostępem do wc 

za każdą rozpoczętą  

1  godz. 

81,30 zł 

 

100,00 zł 

Wynajem sali widowiskowej (238 

miejsc) z nagłośnieniem, oświetleniem 

scenicznymi   dostępem do wc 

za każdą rozpoczętą    

1  godz. 

162,60 zł  

 

200,00 zł 

Wynajem sali lustrzanej z  dostępem do 

wc 

za każdą rozpoczętą    

1  godz. 

81,30 zł 

 

100,00 zł 

Joga, zajęcia 1x tydz. karnet miesięczny  40,65 zł 

 

50,00 zł 

Joga ½ karnet miesięczny  21,14 zł 

 

26,00 zł 

Joga jednorazowe wejście  11,39 zł 14,00 zł 

Aerobik ONLINE 2x tydz karnet miesięczny  20,33 zł 25,00 zł  

Aerobik 2x tydz karnet miesięczny  40,65 zł 50,00 zł 

Aerobik 1x tydz karnet miesięczny  20,33 zł 25,00 zł 

Aerobik jednorazowe wejście  7,32 zł 9,00 zł 

Zajęcia plastyczne  karnet miesięczny  15,00 zł 

 

15,00 zł 

 

Zajęcia plastyczne ½ karnet miesięczny  7,50 zł 7,50 zł 
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Cennik biletów wstępu: zwiedzanie - Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu     

Nazwa usługi wyszczególnienie Cena netto Cena brutto 

zwiedzanie ITiKD  Bilet ulgowy* 3,70 zł 4,00 zł 

zwiedzanie ITiKD Bilet normalny 5,56 zł 6,00 zł 

zwiedzanie ITiKD  mieszkańcy miasta i gminy 

Siewierz 

bezpłatnie bezpłatnie 

*dzieci, młodzież ucząca się-za okazaniem legitymacji, grupy szkolne. 

 

 

Cennik usług pozostałych MGCKSiT Siewierz    

Nazwa usługi wyszczególnienie Cena netto Cena brutto 

zapoznanie z historią i zabytkami 

ziemi siewierskiej przez 

przewodnika MGCKSiT Siewierz 

grupa od 1 do 15 osób 46,30 zł  50,00 zł 

zapoznanie z historią i zabytkami 

ziemi siewierskiej przez 

przewodnika MGCKSiT Siewierz 

grupa od 16 do 30 osób 69,44 zł   75,00 zł 

zapoznanie z historią i zabytkami 

ziemi siewierskiej przez 

przewodnika MGCKSiT Siewierz 

grupa powyżej 30 osób 92,59 zł   100,00 zł 

 

Przy oprowadzaniu grupy w języku obcym (angielski, niemiecki) dolicza się do w/w cen 23,15 zł netto       

                                                                                                                                            (25,00 zł brutto) 

 

 

 

Cennik  sprzedaży publikacji i pamiątek  promujących Gminę Siewierz 

Rodzaj towaru J.m. Cena netto Cena brutto 

Blistry 1 szt 16,26 zł  20,00 zł  

Dukaty  1 szt 4,07 zł   5,00 zł   

Kapsle 1 szt 0,81 zł   1,00 zł   

Kubek Siewierz 1 szt 12,20 15,00 

Magnes Zamek 1 szt 6,50 8,00 

Magnes kolaż 1 szt 6,50 8,00 

Magnes wycinany 1 szt 6,50 8,00 

Płyta CD –„Wirtualny przewodnik po zamku                  

w Siewierzu 

 

1 szt 

 

8,13 zł  

 

10,00 zł  

Płyta CD – „Sonitus” 1 szt 12,20 zł 15,00 zł 
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Pocztówka 1  szt 1,22 zł 1,50 zł 

Kartka świąteczna 1  szt 2,44 zł 3,00 zł 

Bombka świąteczna 1  szt 20,33 zł 25,00 zł 

Stojak na bombkę 1  szt 4,07 zł 5,00 zł 

Książka- „Dobieszowice z przyległościami”: 

Niebyła, Wesoła, Wymysłów. Historia wsi 

autor: Janusz Hetmańczyk 

1 egz. 37,14 zł 39,00 zł 

Książka – „ Jedno życie”    

Autorzy: Janina Marta Maciąg 

 i Maria Miziewicz 

1 egz. 9,52 zł  10,00 zł  

Książka – „Dzieje Ochotniczej Straży 

Pożarnej    w Siewierzu w latach 1945-2011”                         

autor: Elżbieta Orłowska  

 

1 egz. 

 

23,81 zł 

 

 

25,00 zł  

Książka – „Dzieje Pożarnictwa Siewierskiego                  

i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu               

do 1945” 

autor: Edward Sołtysik 

 

1 egz. 

 

23,81 zł 

 

 

 

25,00 zł  

Książka – „Jerzy Majcherczyk  - Odkrywca                  

z  Siewierza” 

autor: Eugenia Kosteczka 

 

1 egz. 

 

14,29 zł 

 

 

 

 15,00 zł  

 

Dodatkowe zasady cennika: 

- opłaty akredytacyjne udziału w poszczególnych imprezach kulturalnych, sportowych                                        

lub turystycznych określają regulaminy poszczególnych imprez, 

- cenę egzemplarzy autorskich wydawanych przez instytucję książek, płyt ustala indywidualnie 

Dyrektor w oparciu o odrębne umowy z poszczególnymi autorami 

- ceny najmu podlegają negocjacjom. Przy negocjacji uwzględnia się czas trwania wynajmu, specyfikę 

imprezy, charakter najmu oraz podmiot wynajmujący. 


