CENNIKI NAJMU

BACKLINE i INSTRUMENTY
ESTRADY POZNAŃSKIEJ – CENNIK NAJMU
Fortepian Akustyczny / wynajem w Scenie na Piętrze
– Yamaha C7 (dł. 2,27 m) = wynajem instrumentu w Scenie na
Piętrze wraz z kosztem wniesienia i postawienia instrumentu
na scenie oraz strojeniem
Wynajem instrumentu poza siedzibą Estrady Poznańskiej
wraz z kosztem transportu na terenie Poznania, wniesienia
i postawienia instrumentu na scenie oraz strojeniem

600 zł netto /
dzień

1600 zł netto /
dzień

Fortepian Elektryczny typu Ground Touch - ROLAND HP 737
Digital Electric Piano / wynajem w Scenie na Piątrze
= wynajem instrumentu wraz z kosztem wniesienia
i postawienia instrumentu na scenie

200 zł netto /
dzień

Wynajem instrumentu poza siedzibą Estrady Poznańskiej
wraz z kosztem transportu na terenie Poznania wraz
z kosztem wniesienia i postawienia instrumentu na scenie

800 zł netto /
dzień

Zestaw Perkusyjny : Mapex - Pro M Manhattan Jazz Kit (BD
18x14”, TT 12x8”, FT 14x14”, SD 14” x 5.5”, + 4 statywy do
talerzy, statyw hi-hat’u, kick pedal oraz stołek perkusyjny
= wynajem instrumentu poza siedzibę Estrady Poznańskiej
wraz z kosztem transportu na terenie Poznania

200 zł netto /
dzień

Kontrabas koncertowy wraz ze smyczkiem = wynajem
instrumentu poza siedzibę Estrady Poznańskiej wraz
z kosztem transportu na terenie Poznania

200 zł netto /
dzień

Guitar Combo : Roland Jazz Chorus 120 JC = wynajem
instrumentu poza siedzibę Estrady Poznańskiej wraz
z kosztem transportu na terenie Poznania

150 zł netto /
dzień

Bass Amp + Bass Speaker Cabinet : Gallien Krueger 800 RB
+ cab. 4 x 10” = wynajem instrumentu poza siedzibę Estrady
Poznańskiej wraz z kosztem transportu
na terenie Poznania

150 zł netto /
dzień

ESTRADA POZNAŃSKA
PROMOCYJNE ŚWIADCZENIA REKLAMOWE
STAWKA KOMERCYJNA: 100%
W PRZYPADKU PARTNERÓW MOŻLIWY
RABAT 50% OD STAWKI KOMERCYJNEJ
Emisja spotu autopromocyjnego do 30s w Kinie Muza – spot
promujący wydarzenie zawierający logo partnera

500 zł netto

Spot audio emitowany przed wydarzeniami: Kino Muza, Dom
Tramwajarza, Scena na Piętrze, Kulturalny Stary Rynek

200 zł netto

Udostępnienie miejsca w ekspozytorach EP (Gabloty, Ramy
B1 oraz Gabloty Specjalne
Stanowisko promocyjne do 2m2 na terenie EP

100 zł netto / sztukę
za dzień

1000 zł netto / dzień netto

Stanowiska promocji niestandardowej
DZIEDZINIEC EP

do 115 m2: 2000 zł netto
do 75m2: 1500 zł netto

Stanowiska promocji niestandardowej
DZIEDZINIEC EP z ekspozycją trzeciego partnera

Do 115 m2: 4000 zł netto
Do 75m2: 3000 zł netto

ESTRADA POZNAŃSKA
PROMOCYJNE ŚWIADCZENIA REKLAMOWE
STAWKA KOMERCYJNA: 100%
W PRZYPADKU PARTNERÓW MOŻLIWY RABAT 50%
OD STAWKI KOMERCYJNEJ
SCENA NA PIĘTRZE - WYNAJEM
Scena na Piętrze
Galeria Oko Ucho
Scena na Piętrze + Galeria Oko Ucho

5000 zł netto / dzień
3000 zł netto / dzień
7000 zł netto / dzień

+ Koszty obsługi obliczane na podstawie przepracowanych
godzin. Przy kosztach obsługi stawka nie może być niższa
niż minimalne godzinowe wynagrodzenie krajowe.
SCENA MOBILNA - WYNAJEM
Scena Mobilna o wymiarach 6m x 8m x 5,1 m na przyczepie dwuosiowej z łukowym
zadaszeniem, z układem jezdnym typu ”tandem”, elektryczno-hydraulicznym podnoszeniem dachu i poziomowaniem podłogi przyczepy, zamontowanym agregatem
6kW do zasilania układu elektro-hydraulicznego wraz z dodatkowymi skrzydłami
dźwiękowymi Flying Towers do podwieszenia nagłośnienia na wyciągarkach, 2
dodatkowymi podestami poniżej Flying Towers umożliwiające stackowanie systemu
nagłośnieniowego, wraz ze schodami z poręczami, barierkami ochronnymi na tył
i boki sceny, słupami wykonanymi z kratownicy typu Quadrosystem, plandeką PCV
w kolorze czarnym na dach sceny, plandeką / maskownicą / szalem stanowiącym
wysłonę dołu sceny.
Scena mobilna z obsługą, podstawowe nagłośnienie
i oświetlenie, transport, technika sceniczna.
* Poza Poznaniem doliczana jest kilometrówka (4 pln / km)
Przy dłuższym użyczeniu cena ustalana indywidualnie.

6000 zł netto

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE SILENT DISCO
Wypożyczane z 3 transmiterami:
1 para słuchawek
Komplet słuchawek: 400 sztuk

20 zł netto / dzień
8 000 zł netto / dzień

Do wypożyczenia dochodzi koszt ponoszony przez wypożyczającego: 2 baterii
alkalicznych AA na parę słuchawek (przy 400 parach - ok. 1000 zł netto).
* Przy najmie długoterminowym (powyżej 2 dni) cena ustalana jest indywidualnie.

CENNIK NAJMU POMIESZCZEŃ
DLA DOMU TRAMWAJARZA
Nazwa Sali

Metraż

Układ
Cena komercyjna
przestrzenny
(netto) *

Amarantowa 144,3 m² Scena: 26,8
m² (dł. 4,40 m;
szer.6,08 m,
wys. 6,57 m)

Teatralna

53,40 m² Dł. 12,21 m;
szer. 4,4 m,
wys.2,8 m

Warsztatowa

53,4 m²

Dł. 12,24 m;
szer. 4,4 m,
wys.2,8 m

Spotkań

36,9 m²

Dł. 4,81 m;
szer. 7,68 m,
wys.2,7 m

Tradycji

26,8 m²

Dł. 6,11 m;
szer. 4,38 m,
wys.3,2 m

Trzynastka

12,1 m²

Dł. 4,83 m;
szer. 2,54 m,
wys.3,2 m

Projektornia 27,7 m²

Dł. 6,09 m;
szer. 4,39 m,
wys.3,1 m

Garderoba

12,5 m²

Studio I
Studio II
Magazyn I
Magazyn II

12,5 m²
17,1 m²
8,2 m²
8,3 m²

Cena
preferencyjna
(netto)**

Abonament ***

Użyczenie
****

pon. - pt.
08:00 - 14:00
80 zł netto/ godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
100 zł netto/
godz.

Pełna kwota za
wynajem – 20 %

0 zł netto

pon. - pt.
08:00 - 14:00
40 zł netto/ godz.
pon. - pt. 14:00
- 22:00
+ weekend
50 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
40 zł netto/ godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
50 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
40 zł netto/ godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
50 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
40 zł netto/ godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
50 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
40 zł netto/ godz.
pon. - pt. 14:00
- 22:00
+ weekend
50 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
40 zł netto/ godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
pon. - pt. 14:00
+ weekend
- 22:00 + weekend – 70 zł netto/ 50 zł netto/ godz.
godz.
Przynależy do
Przynależy do Sali
Sali Amarantowej Amarantowej

Pełna kwota za
wynajem – 20 %

0 zł netto

Pełna kwota za
wynajem – 20 %

0 zł netto

Pełna kwota za
wynajem – 20 %

0 zł netto

Pełna kwota za
wynajem – 20 %

0 zł netto

Pełna kwota za
wynajem – 20 %

0 zł netto

pon. - pt.
08:00 - 14:00
120 zł netto/
godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
150 zł netto/
godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
60 zł netto/godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
70 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
60 zł netto/ godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
70 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
60 zł netto/ godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
70 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
60 zł netto/ godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
70 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
60 zł netto/ godz.
pon. - pt.
14:00 - 22:00
+ weekend
70 zł netto/ godz.
pon. - pt.
08:00 - 14:00
60 zł netto/ godz.

Pełna kwota za
wynajem – 20 %

Przynależy do
Sali Amarantowej
0 zł netto
0 zł netto

* Ceny komercyjne dotyczą imprez zamkniętych, najmów okolicznościowych oraz komercyjnych.
** Ceny preferencyjne dla podmiotów realizujących działania prospołeczne i kulturalne, odpłatne i nieodpłatne.
*** Przy stałych wynajmach cotygodniowych lub ponad 25 godzinach w miesiącu, płatne z góry.
**** Kategoria dotyczy wydarzeń określonych „Regulaminem nieodpłatnego użyczania przestrzeni oraz wyposażenia Domu Tramwajarza”.

CENNIK NAJMU POWIERZCHNI
STAREGO RYNKU I PLACU WOLNOŚCI
Stawki dotyczą wydarzeń odbywających się w ramach umów najmu zawieranych
z Estradą Poznańską. Podane zostały w przedziałach i zależne są m.in. od długości
trwania umowy oraz wielkości zajmowanej powierzchni. Cennik obejmuje
przedsięwzięcia zewnętrzne wobec działań Estrady.

1.

Koncert, widowisko pokazy/zawody
sportowe i rozrywkowe targi
edukacyjne/muzyczne/innowacji
społecznych

500-1000,00 zł netto za dzień

2.

Targi gastronomiczne, związane
z promocją i sprzedażą kulinariów

800-2000,00 zł netto za dzień

3.

Wystawa prac artystycznych,
samodzielna instalacja artystyczna

100-500,00 zł netto za dzień

UWAGI
Zajęcie przestrzeni do 4 godzin traktowane jest jak zajęcie przestrzeni przez
połowę dnia i oznacza naliczanie połowę stawki dziennej.
Zajęcie przestrzeni przez okres od 4 do 24 godzin jest traktowane jak zajęcie
przez 1 dzień.
W okres najmu wliczany jest okres montażu i demontażu infrastruktury
związanej z organizacją przedsięwzięcia.

WYNAJEM SAL KINA MUZA
Nazwa
sali
SALA
NR 1

SALA
NR 2

Opis

Cena komercyjna*

Sala główna
na parterze
o pojemności
175 foteli
Wyposażenie:
projektor cyfrowy,
ekran kinowy,
nagłośnienie Digital
Dolby Surround 7.1,
nagłośnienie
dodatkowe 4
mikrofony,
gniazdo mocy
Sala wyposażona
w kanapy
o pojemności 42
widzów |
wyposażenie:
projektor cyfrowy,
ekran kinowy,
2 mikrofony

800 zł netto:
poniedziałek – środa
po 15.00
1500 zł netto
sobota-niedziela
do 15.00
2500 zł netto
czwartek -sobota
po godz. 15.00
550 zł netto
poniedziałek – piątek
do godz. 15.00

550 zł netto:
w dowolnym czasie
stawka partnerska,
gdy wydarzenie ma
wysokie walory
artystyczne lub
promocyjne i wstęp
na nie jest otwarty
dla widzów.

800 zł netto :
poniedziałek – środa
po 15.00
1500 zł netto :
sobota-niedziela
do 15.00
2500 zł netto:
czwartek -sobota
po godz. 15.00
550 zł netto:
poniedziałek – piątek
do godz. 15.00
300 zł netto :
poniedziałek – środa
po 15.00
400 zł netto:
czwartek i piątek
po 15:00 oraz sobota
i niedziela
250 zł netto:
poniedziałek – piątek
do godz. 15.00
250 zł netto /2 godz.

350 zł netto:
w dowolnym czasie
stawka partnerska,
gdy wydarzenie ma
wysokie walory
artystyczne lub
promocyjne i wstęp
na nie jest otwarty
dla widzów.

SALA
NR 3

Sala wyposażona
w krzesła i stoliki
o pojemności
34 widzów |
wyposażenie:
projektor cyfrowy,
ekran kinowy,
2 mikrofony

TARAS

Stoliki i krzesła
kawiarniane,
markiza

WYNAJEM
CAŁEGO
KINA

Suma powyższych

Cena preferencyjna**

250 zł netto:
w dowolnym czasie
stawka partnerska,
gdy wydarzenie ma
wysokie walory
artystyczne lub
promocyjne i wstęp
na nie jest otwarty
dla widzów.
250 zł netto /2 godz.

Suma powyższych

WYNAJEM SALI KINO MUZA
Cena dotyczy jednego seansu do 2 godz. Nie obejmuje licencji na film. Licencja jest dodatkowo płatna zg.
z uzgodnieniem z polskim dystrybutorem i zależnie od tytułu w granicach 350-2000 zł netto.
* - Ceny komercyjne dotyczą imprez zamkniętych, najmów okolicznościowych oraz komercyjnych
** - Ceny preferencyjne dla podmiotów realizujących działania prospołeczne i kulturalne o wysokich walorach
artystycznych, odpłatne i nieodpłatne jednak otwarte dla widzów

