
1 

 

      

Załącznik nr 2  

do Regulaminu wynajmu kostiumów scenicznych 

 

 

 

Cennik opłat za wynajem kostiumów scenicznych  

wycofanych z bieżącego repertuaru 

 

 
Cennik obowiązuje od dnia …………………………….. 

 

 
Lp. Nazwa 

kostiumu  
Wysokość opłat w okresie rozliczeniowym / ceny brutto Kaucja* 

do 3 dni 

kalendarzowych 

do 5 dni 

kalendarzowych 

do 10 dni 

kalendarzowych 

do 30 dni 

kalendarzowych 

1. Kostium 

kompletny 

75,00 zł 100,00 zł 150,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 

2. Element 

kostiumu 

30,00 zł  40,00 zł  60,00 zł 160,00 zł 150,00 zł 

3. Nakrycie  

głowy 

25,00 zł  35,00 zł  50,00 zł 140,00 zł 100,00 zł 

 
* Kaucja pobierana jest od każdego kostiumu i jego części. 

 

 

1. W przypadku wystąpienia opóźnienia w zwrocie kostiumu przez Najemcę opłata wynosi 20 zł za każdy dzień 

opóźnienia. Opłata zostanie potrącona z kaucji Najemcy, a w przypadku pracownika z jego wynagrodzenia. 

2. Za każdy następny miesiąc wynajmu kostiumu, odpłatność wynosi 50 % opłaty za okres wynajmu „do 30 dni 

kalendarzowych”. 

3. W przypadku zgubienia kostiumu, gdy jego wartość ewidencyjna będzie przewyższała pobraną kaucję, Najemca 

musi dokonać wpłaty różnicy wartości kostiumu wyliczonej indywidualnie i pomniejszonej o wysokość pobranej 

kaucji. 
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Załącznik nr 3  

do Regulaminu wynajmu kostiumów scenicznych 

 

 

 

 

Cennik opłat za wynajem kostiumów scenicznych  

z bieżącego repertuaru 

 

 
Cennik obowiązuje od dnia …………………………….. 

 

 
Lp. Rodzaj 

przedmiotu 
Wysokość opłat w okresie rozliczeniowym / ceny brutto Kaucja* 

do 3 dni 

kalendarzowych 

do 5 dni 

kalendarzowych 

do 10 dni 

kalendarzowych 

do 30 dni 

kalendarzowych 

1. Kostium 

kompletny 

75,00 zł 100,00 zł 150,00 zł 400,00 zł Wartość 

ewidencyjna 

pobierana 

z księgowości 

materiałowej 

2. Element 

kostiumu 

30,00 zł  40,00 zł  60,00 zł 160,00 zł 

3. Nakrycie  

głowy 

25,00 zł  35,00 zł  50,00 zł 140,00 zł 

 

* Kaucja pobierana jest od każdego kostiumu i jego części. 

 

 

1. W przypadku wystąpienia opóźnienia w zwrocie kostiumu przez Najemcę opłata wynosi 20 zł za każdy dzień 

opóźnienia. Opłata zostanie potrącona z kaucji Najemcy, a w przypadku pracownika z jego wynagrodzenia. 

 

2. Za każdy następny miesiąc wynajmu kostiumu, odpłatność wynosi 50 %  opłaty za okres wynajmu „do 30 dni 

kalendarzowych”. 

 

 

 


