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CENNIK NAJMU CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWEGO 

JORDANKI 

Obowiązujący od 01.01.2020 roku 

Sala koncertowa 

10 000,00 zł netto/6h (+1600,00 zł netto/h za każdą kolejną godzinę) */**/*** 

Sala kameralna 

4 500,00 zł netto/6h (+750,00 zł netto/h za każdą kolejną godzinę) */**/***  

Sala koncertowa + kameralna 

12 000,00 zł netto/6 h 

18 000,00 zł netto/dzień 

Sale konferencyjne 

Sala Powierzchnia m2 Wys. 
L. osób – 

układ kinowy 

L. osób – 

układ 

podkowy 

Cena 6h 

netto 

Cena 8h 

netto 

A - Presto 45 4 40 20 399,00 zł 499,00 zł 

B - Calando 47 4 40 20 399,00 zł 499,00 zł 

C - Allegro 117 4 90 45 599,00 zł  760,00 zł  

AB 93 4 90 45 599,00 zł 760,00 zł  

BC 164 4 120 60 799,00 zł 999,00 zł 

ABC 210 4 150 70 799,00 zł 999,00 zł 
 

Scena plenerowa 

3 000,00 zł netto/dzień 

Powyższe ceny najmu zawierają (nie dot. sceny plenerowej): 

 udostępnienie sceny, 

 przygotowanie widowni, 

 przygotowanie odpowiedniej ilości garderób, 

 podstawowa obsługa akustyka, oświetleniowca, nadzór techniczny, sprzątaczka/garderobiana. 

Dodatkowe przestrzenie 

Foyer Dolne – 1 000,00 zł netto/6h (+150,00 zł netto/h za każdą kolejną godzinę) 

Foyer Zero – 1 000,00 zł netto/6h (+150,00 zł netto/h za każdą kolejną godzinę) 
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Foyer Górne – 1 000,00 zł netto/6h (+150,00 zł netto/h za każdą kolejną godzinę) 

Bufet za sceną – 1 000,00 zł netto/6h (+150,00 zł netto/h za każdą kolejną godzinę) 

Garderoba zbiorowa – 250,00 zł netto 

Garderoba indywidualna – 120,00 zł netto 

Garderoba zewnętrzna – 50,00 zł netto/doba (każda kolejna doba – 40,00 zł netto) 

Elementy płatne dodatkowe 

Obsługa szatni i widowni – 17,00 zł brutto/osobogodzina 

Dodatkowa ochrona – 24,00 zł brutto/osobogodzina 

Realizacja akustyczna wydarzenia – 500,00 zł netto/6h (800,00 zł netto powyżej 6h) 

Realizacja oświetleniowa wydarzenia – 500,00 zł netto/6h (800,00 zł netto powyżej 6h) 

Dyżur BHP i strażaka – 150,00 zł netto/4h (250,00 zł netto/od 5h do 8h) 

Parking 

Każda rozpoczęta godzina parkowania: 

 6:00-17:00 – 3,00 zł brutto 

 17:00-6:00 – 2,00 zł brutto 

Abonament miesięczny: 

 pon. – pt. w godz. 7:00-17:00 – 120,00 zł netto 

 codziennie przez całą dobę – 230,00 zł netto 

Bilet dobowy – 30,00 zł brutto 

Opłata za zgubienie biletu – 50,00 zł brutto 

Możliwość dostosowania oferty abonamentowej do indywidualnych potrzeb klienta 

Projektor multimedialny - 4 000,00 zł 

Opłata gastronomiczna - wejście na obiekt firmy cateringowej- 1 000,00 zł 

* 50% rabatu dla: Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Teatru Muzycznego w Toruniu;     

** do 30% rabatu dla podmiotów powiązanych z GM Toruń, oraz dla podmiotów z którymi CKK  

ma podpisane listy intencyjne lub organizatorów, którzy zorganizowali co najmniej trzy imprezy 

w ciągu roku; 

*** +50% stawki podstawowej dla przekroczenia powyżej 3 godzin (nie obowiązuje stawka za godzinę). 

 

W przypadku współorganizacji imprez przez Gminę Miasta Toruń mogą zostać przyznane rabaty 

do 30%. 

Ceny podstawowe mogą zostać podwyższone (do 50%) w przypadku: 

 realizacji telewizyjnych, 

 konieczności demontażu widowni, 

 świadczenia innych usług dodatkowych, w tym nocnych montaży i demontaży. 

Uwaga: rabaty nie sumują się. 

 


