CENNIK USŁUG 2019
AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA WSG

WYNAJEM PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ
wynajem galerii – 1h / 160,00 zł
wynajem galerii na wystawę 1 tydzień – 2500 zł
wynajem galerii na wystawę 2 tygodnie – 4500 zł
WYNAJEM ATELIER
studenci, uczniowie – 1h / 35,00 zł; pozostali 1h / 50,00 zł
WYNAJEM CIEMNI FOTOGRAFICZNEJ
1h / 25,00 zł bez chemii, 35,00 zł z chemią (bez papierów fotograficznych)

WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ (ok. 120 miejsc)
1 h / 160,00 zł (bez obsługi technicznej)
1 h / 50,00 zł – obsługa techniczna
MONTAŻ WYSTAWY
1 h / 20,00 zł brutto* (do obsługi 1 pracownik)
*Cena nie uwzględnia materiałów niezbędnych do montażu wystawy tj. żyłka, drut,
gwoździki itp.
USŁUGI FOTOGRAFICZNE
Wywołanie filmu: 15zł (do 14 dni)
Skanowanie klisz fotograficznych: 1 klatka od 30 do 70 gr (w zależności od jakości skanu)
Retusz fotografii: od 10 zł
USŁUGI POLIGRAFICZNE
zaproszenie – format DL, gruby papier, jednostronne – 0,33 zł
katalog – format A4 łamany do A5 – 1 kartka, druk dwustronny – 2,00 zł
plakat A3 – papier zwykły, druk jednostronny – 1,40 zł
poster 50x70 – 35,00 zł
poster 100x70 – 70,00 zł

Koszty projektowania:
baner na stronę internetową – 100,00 zł
plakat + zaproszenie – 450,00 zł
katalog – 500,00 zł
USŁUGI CATERINGOWE (w ramach eventu w APK)
Opcja na 40 osób:
kawa, herbata, śmietanka, cukier – łącznie: 10,00 zł / os. (standard: naczynia jednorazowe)
kawa, herbata, śmietanka, cukier, patera ciastek - łącznie: 14,00 zł / os. (standard: naczynia
jednorazowe)
napoje zimne do wyboru (standard: naczynia jednorazowe): woda mineralna – łącznie: 3,00
zł /os.
soki – łącznie: 4,50 zł /os.
Wypożyczenie sprzętu gastronomicznego
filiżanki ze spodkiem – 0,95 zł / 1 szt.
łyżeczki – 0,35 zł brutto / 1 szt.
szklanki 250ml – 0,60 zł / 1 szt.
kieliszki do wina, szampana – 0,60 zł / 1 szt.
patery – 3,00 zł / 1 szt.
pokrowce na krzesła – 7,00 zł / 1 szt.
obsługa cateringowa: 1h / 50,00 zł (obsługuje 1 osoba)
Uwaga: Istnieje możliwość przygotowania indywidualnej oferty po określeniu zakresu
Wypożyczamy również inny sprzęt gastronomiczny (warniki, talerze, bemary itp.). Ceny wypożyczenia ustalane są
indywidualne z klientem. Ceny nie uwzględniają transportu, w przypadku wypożyczenia sprzętu gastronomicznego
powyżej 40 osób – cena za transport wynosi 50,00 zł.

TRANSPORT
wyłącznie na terenie Polski – 2,50 zł / 1 km
Uwaga: Ubezpieczenie prac staraniem i na koszt Wystawcy / Klienta

zabezpieczenie prac do transportu do uzgodnienia w zależności od ilości, wielkości i
techniki zabezpieczenia prac
Uwaga! Wszystkie ceny podane w cenniku są kwotami brutto.

