
ZASOBY DO FUNDUSZU WSPÓŁPRACY: 

Zasoby Warunki udostępnienia + 

parametry + obsługa 

Koszt udostępnienia zasobów 

Sala Kina Forum ul. Legionowa 

5 wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi (szatnia 

samoobsługowa, garderoba, 

toaleta) i istniejącym 

wyposażeniem technicznym: 

Cechy techniczne sceny 

Forum: 

-wysokość okna sceny: 4,5 m 

-głębokość: od proscenium do 

maksymalnie odsuniętego 

ekranu: 8,5 m 

-szerokość okna sceny: 9,4 m 

Zainstalowane nagłośnienie: 

- nagłośnienie widowni, 

monitory odsłuchowe, 

konsolety audio, mikrofony 

wokalowe i instrumentalne 

 

Zainstalowane oświetlenie: 

-ruchome głowice typu spot, 

wash 

- oświetlenie żarowe, Led 

- stoboskopy, wytwornice dymu 

 

Udostępnienie dodatkowego 

sprzętu projektor: 

-projektor kinowy 3D (DCP) 

-projektor multimedialny full-

hd 

pianino : 

 

Na scenie znajduje się ruchomy 

ekran kinowy, umożliwiający 

przesunięcie go w głąb sceny, w 

celu wyświetlenia obrazu. 

(horyzont, wizuale itp.) 

 

sala na 385 osób: Udostępnienie 

obsługi – koszty osobowe 

(minimum jeden elektryk, 

oświetleniowiec, akustyk, jedna 

osoba z obsługi widowni, jedna 

osoba na dyżurze 

administracyjnym, osoba 

sprzątająca i strażak – w 

zależności od potrzeb). 

 

Koszt udostępnienia sali kina 

Forum z obsługą 1500zł za 

godzinę (kwota obejmuje 

utrzymanie lokalu, media, 

sprzątanie, koszty osobowe)* 

 

 

Udostępnienie pianina 

używanego na miejscu – 350 zł 

za imprezę + koszt strojenia 

pianina w zależności od stawki 

proponowanej przez stroiciela 

Użycie projektora 

multimedialnego: 450 zł za 

imprezę. 

 

 

 

Koszt udostępnienia foyer kina 

Forum z obsługą, jednorazowo na 

potrzeby inne niż gastronomiczne 

na okres nie dłużej niż 2 dni – 

1000 zł (kwota obejmuje 

utrzymanie lokalu, media, 

sprzątanie, koszty osobowe) * 

 

 

*kwota stanowi średni koszt 

udostępnienia sali 

 

Sala kawiarni Fama 

ul. Legionowa 5 wraz z 

pomieszczeniami 

towarzyszącymi (szatnia 

samoobsługowa, garderoba, 

toaleta) i istniejącym 

wyposażeniem technicznym 

Cechy techniczne sceny Fama: 

– wysokość okna sceny: 2,2 m 

sala na 150 osób  Udostępnienie 

obsługi – koszty osobowe 

(minimum jeden elektryk, 

oświetleniowiec, akustyk, jedna 

osoba z obsługi widowni, jedna 

osoba na dyżurze 

administracyjnym, osoba 

sprzątająca i strażak – w 

zależności od potrzeb). 

Koszt udostępnienia sali kawiarni 

Fama z obsługą 1200 zł godzina 

(kwota obejmuje utrzymanie 

lokalu, media, sprzątanie, koszty 

osobowe) 

 

Użycie projektora 

multimedialnego:  

300 zł za imprezę 

 



– głębokość: od proscenium do 

końca sceny: 5,0 m 

– szerokość sceny: 6,7 m 

Zainstalowane nagłośnienie: 

- nagłośnienie widowni, 

monitory odsłuchowe, 

konsolety audio, mikrofony 

wokalowe i instrumentalne 

 

Zainstalowane oświetlenie: 

-ruchome głowice typu spot, 

wash 

- oświetlenie żarowe, Led 

- stoboskopy, wytwornice 

dymu.  

 

Udostępnienie dodatkowego 

sprzętu: 

-projektor multimedialny full-

hd 

 

Na scenie znajdują się trzy 

rodzaje ekranów, używanych w 

zależności od potrzeb. 

 

 

Sale Centrum im. L. Zamenhofa 

ul. Warszawska 19 

Sala warsztatowa/szkoleniowa  

I – 69m2 

Sala warsztatowa/szkoleniowa 

II – 92m2 

Sala warsztatowa/szkoleniowa 

III – 109,6m2 

Udostępniane wyposażenie: 

- nagłośnienie przenośne, 

konsoleta, mikrofony, projektor 

multimedialny full-hd 

Sala warsztatowa/szkoleniowa  

I – do 30 osób 

Sala warsztatowa/szkoleniowa 

II/II - do 50 osób  

Udostępnienie obsługi – koszty 

osobowe (minimum jeden 

elektryk, jedna osoba na 

dyżurze administracyjnym, 

jeden technik, osoba sprzątająca 

i strażak – w zależności od 

potrzeb) 

Koszt udostępnienia sali w CLZ 

z obsługą 500 zł godzina (kwota 

obejmuje utrzymanie lokalu, 

media, sprzątanie, koszty 

osobowe) 

 

Działania promocyjne 

/reklamowe  

Reklama na ekranie LED  

 

Kampania 1 tydzień: 

850 zł spot 15 sekund  

1900 zł spot 30 s. 

Kampania 2 tygodnie: 

1700 zł spot 15s. 

2700 zł spot 30s. 

Kampania 3 tygodnie: 

2500 zł spot 15s. 

3600 zł spot 30s. 

 

 


