Regulamin i cennik usług Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZTA
Nr 182/2022 z dnia 1 marca 2022 r.
§1
ZASADY OGÓLNE
1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Najemcy lub Zlecającym należy przez to rozumieć podmiot
korzystający z usług Zdrojowego Teatru Animacji, zwany dalej Wynajmującym.
2. Decyzją Dyrektora Zdrojowy Teatr Animacji może w całości lub w części odstąpić od pobierania
opłat za usługi w przypadku działań zbieżnych z celami statutowymi Zdrojowego Teatru Animacji
realizowanych w ramach współorganizacji imprez na podstawie odrębnych umów i porozumień lub
w przypadku działań prowadzonych przez Organizatora ZTA tj. Miasto Jelenia Góra.
3. Każdorazowo odstąpienie w całości lub części od pobierania opłat za wynajem i obsługę
wymaga pisemnego wniosku Wynajmującego do Dyrektora ZTA zawierającego uzasadnienie
prośby o całkowite lub częściowe odstąpienie od pobierania opłat.
§2
WYNAJEM SCENY WRAZ Z WIDOWNIĄ
1. Regulamin wynajmu sceny wraz z widownią Zdrojowego teatru Animacji:
a/ Osobą odpowiedzialną za organizację wynajmu sceny wraz z widownią jest kierownik
administracyjno-gospodarczy;
b/ Wynajmujący składa kierownikowi administracyjno-gospodarczemu zlecenie wynajmu teatru na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;
c/ Po analizie charakteru zlecenia, planów repertuarowych teatru i terminów innych wynajmów
kierownik administracyjno-gospodarczy przygotowuje „Umowę wynajmu” wraz z riderem
technicznym, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu;
e/ Podpisaną przez obie strony umowę kierownik administracyjno-gospodarczy przedkłada w
księgowości Zdrojowego Teatru Animacji;
f/ Scena wraz z widownią nie może zostać wynajęta bez obsługi przeszkolonych pracowników
teatru (minimum 3 osoby – obsługa techniczna i obsługa widowni).
g/ Wszelkie urządzenia techniczne sceny (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, multimedia,
sztankiety) mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników teatru.
2. Cennik wynajmu teatru (sceny z widownią):
a/ Koszt wynajmu oraz obsługi obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą rozpoczętą
godzinę wynajmu oraz obsługi.
b/ Cennik wynajmu sceny wraz z widownią oraz muszli koncertowej określa Zarządzenie nr

171/2021 Dyrektora Zdrojowego Teatru Animacji z dn. 16.11.2021 r. - załącznik nr 3 do
regulaminu.
c/ Koszty obsługi sceny i widowni określa poniższa tabela:
Pierwsza
godzina brutto

Każda następna
rozpoczęta
godzina brutto

200 zł

50 zł

200 zł

50 zł

Obsługa widowni (ze względów bezpieczeństwa wymagana w trakcie działań z udziałem
widowni oraz 30 minut przed i po działaniach z udziałem widowni)

100 zł

25 zł

Szatnia (o konieczności wynajęcia obsługi szatni każdorazowo decyduje kier. adm.-gosp.
teatru)

50 zł

20 zł

Obsługa techniczna sceny (o konieczności wynajęcia obsługi technicznej sceny
każdorazowo decyduje kier. adm.-gosp. teatru w porozumieniu z Najemcą)

100 zł

25 zł

PRACOWNIK
Realizator dźwięku
Realizator światła

d/ Koszt obsługi widowni według specyfikacji w ust. 2 pkt. c w dni wolne od pracy (soboty,
niedziele i święta), w dni powszednie poza podstawowymi godzinami pracy instytucji (przed godz.
8.00 i po godz. 16.00) oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu wynajmu prawem do
dnia wolnego (urlop lub dzień wolny wynikający z miesięcznego planu pracy instytucji) pokrywany
jest na podstawie odrębnych umów Najemcy z personelem teatru.
h/ Ustalone ceny dotyczą wynajmu sceny z widownią oraz obsługi akustycznej i oświetleniowej z
podstawowym, istniejącym wyposażeniem, bez realizacji dodatkowych warunków technicznych w
postaci konieczności ustawienia dodatkowego oświetlenia scenicznego lub dźwiękowego. W
przypadku złożonych pod względem technicznym zleceń dotyczących planowanych przedsięwzięć,
ceny wynajmu określone zostaną w drodze negocjacji.
i/ Liczba pracowników obsługi teatru może się zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od
charakteru wynajmu.

