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Legenda 
Wszystkie ceny podano w złotych polskich (PLN) netto / brutto.  
Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%. 
 
I. WYNAJEM POMIESZCZEŃ W PAŁACU DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU – spotkania, wykłady, seminaria, koncerty: 

 
 

Sala 
 

Max liczba 
osób 

Cena 
za każdą rozpoczętą 

godzinę  
 

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 

7.00-18.00 

Cena 
za każdą rozpoczętą 

godzinę 
 

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 

18.00-24.00 

Cena  
za każdą rozpoczętą 

godzinę 
 

soboty, niedziele, 
święta  

oraz w dni powszednie 
w godzinach 24.00-7.00 

Cena (zł) 
za  

spotkanie z 
cateringiem 

Cena (zł) 
za  

udostępnienia sali 
na ślub 

(nie obejmuje 
opłaty w USC) 

Sala Czerwona 150 - w układzie 
teatralnym 

200 - na stojąco 

300 zł netto /  

369 zł brutto 
400 zł netto /  
492 zł brutto 

500 zł netto / 
 615 zł brutto 

Do negocjacji 500 zł netto / 
 615 zł brutto 

 
w razie obsługi -  

dodatkowo 
100 zł netto /  
123 zł brutto 

Sala Złota 18 – przy stole 
konferencyjnym 

30 – stoły w literę U 

70 – na stojąco 

200 zł netto /  
246 zł brutto 

300 zł netto /  

369 zł brutto 

 

400 zł netto /  
492 zł brutto 

Do negocjacji  

Hall na parterze 150/200 
 – na stojąco 

do 5 h 
700 zł netto /  
861 zł brutto 

do 5 h 
1000 zł netto / 
1230 zł brutto 

do 5 h 
1400 zł netto / 
1722 zł brutto 

Do negocjacji  

 

• Cena obejmuje koszty nagłośnienia (tylko Sali Czerwonej), szatni, sprzątania, nadzoru. 
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II. WYNAJEM POMIESZCZEŃ W ZAMKU W KÓRNIKU  – spotkania, wykłady, seminaria, koncerty: 

 
 

Sala 
 

Max liczba 
osób 

Cena 
za każdą rozpoczętą 

godzinę  
 

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 

7.00-18.00 

Cena 
za każdą rozpoczętą 

godzinę 
 

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 

18.00-24.00 

Cena  
za każdą rozpoczętą 

godzinę 
 

soboty, niedziele, 
święta  

oraz w dni 
powszednie w 

godzinach 24.00-7.00 

Cena (zł) 
za  

spotkanie z 
cateringiem 

Cena (zł) 
za  

udostępnienia 
Czarnej Sali na ślub 

(nie obejmuje opłaty 
w USC) 

Hall I piętro 

spotkania, wykłady, 
seminaria, 
koncerty,  

 

50 osób 

 
300 zł netto /  

369 zł brutto 

 

 
400 zł netto /  
492 zł brutto 

 
500 zł netto / 
 615 zł brutto 

 
Do negocjacji 

 
- 

 
Czarna Sala 
 

 
30 osób 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
500 zł netto /  
615 zł brutto 

 

 

• Korzystanie z rzutnika multimedialnego tylko za dodatkową opłatą – 300 zł netto/ 369 zł brutto jednorazowe wykorzystanie. 

• W czasie trwania imprezy Biblioteka Kórnicka zastrzega sobie udział własnego pracownika obsługującego nagłośnienie i czuwającego nad bezpieczeństwem 
mienia Biblioteki. Odpowiedzialność za sprawy porządkowe oraz mienie Biblioteki znajdujące się w wynajmowanych pomieszczeniach ponoszą organizatorzy. 
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III. SESJE FOTOGRAFICZNE – ŚLUBNE  

 
Miejsce 

dni wskazówki / ograniczenia Cena 
do 2 godzin 

Cena  
za każdą następną rozpoczętą 

godzinę 

Zamek w Kórniku tylko poniedziałki 

w godz. 8.00-16.00 

sale wskazane przez 
pracownika BK  
 
zakaz używania lamp 
błyskowych 

500 zł netto / 
 615 zł brutto 

200 zł netto /  
246 zł brutto 

Pałac Działyńskich  
w Poznaniu 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00 

sale wskazane przez 
pracownika BK  
 
zakaz używania lamp 
błyskowych 

300 zł netto /  
369 zł brutto 

100 zł netto /  
123 zł brutto 

 

 

IV. INNE USŁUGI NIE WYMIENIONE W CENNIKU - Cena do uzgodnienia 
 


