Cennik Amfiteatr in. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie
Amfiteatr w latach 2019 – 2021 przeszedł kapitalny remont oraz przebudowę w ramach
projektu:
INT77 „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” dofinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Odnowiony obiekt został wyposażony w 4006 miejsc oraz została wydzielona część widowni do
1000 osób na mniejsze imprezy. W środku obiektu znajduje się mała sala widowiskowo –
multimedialna, która stanowi także foyer z częścią wystawową. Na piętrze do dyspozycji jest
9 garderób dla wykonawców.
Nowy obiekt dysponuje profesjonalną, wygłuszoną salą prób oraz dwoma salami
multimedialnymi, które pomieszczą do 10 osób każda z nich.
Amfiteatr posiada toalety dla publiczności.
Obiekt jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w windę
oraz wydzielone miejsca na widowni.

Wynajem obiektu na imprezy:
- impreza komercyjna – 10000,00 zł netto/ dzień
- impreza niekomercyjna ( niebiletowana) dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń,
fundacji itp. - 6000,00 zł netto
- impreza komercyjna do 1000 osób – do 5 godzin - 6000,00 zł netto
- dzień techniczny – 3000,00 zł netto/doba
Wynajem obiektu na imprezy obejmuje:
- wywóz śmieci,
- obsługę pracowników,
- dyżur elektryka,
- dostęp do garderób,
- dostęp do toalet dla publiczności ( przy imprezach do 1000 osób)
Warunki wynajmu:
- opłata za zużyty prąd zgodnie z odczytem liczników,
- pobierana jest kaucja w wysokości 2000,00 zł netto, która pokryje ewentualne zniszczenia oraz
koszt zużycia energii elektrycznej,
- w zależności od charakteru imprezy najemca zobowiązany jest uzyskać wszelkie pozwolenia
na przeprowadzenie imprezy oraz zabezpieczyć wymogi określone w pozwoleniu na
przeprowadzenie imprezy masowej( m.in. ochronę, zabezpieczenie medyczne, przenośne
kabiny wc),
- po stronie najemcy jest zapewnienie obsługi bileterów lub w przypadku imprezy bezpłatnej
weryfikacji wpuszczania widzów do obiektu,
- poniesienia kosztów obsługi technicznej scenotechniki ( osoba z uprawnieniami UDT do
obsługi wciągarek scenicznych),

NAGŁOŚNIENIE
Wynajem systemu nagłośnieniowego L-acoustics z obsługą w konfiguracji L C R:
L - 2 x KS21 (cardio), 3 x A15 Wide, 1 x A15 Focus
C - 4 x KS21 (cardio)
R - 2 x KS21 (cardio), 3 x A15 Wide, 1 x A15 Focus
4 x LA4
– 4000,00 netto/ dzień.

Do cen należy doliczyć podatek VAT 23 %.

