CENNIK - KINOTEATR RONDO
1. Bilety
a) kino
 normalny – 16,00 zł
 ulgowy – 14,00 zł /dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci i
renciści, Karta Dużej Rodziny/
 projekcje specjalne /kino kobiet, kino konesera/ – 14,00 zł
 projekcje szkolne: 4,00 – 14,00 zł /uzależnione od kosztów filmu/
b) koncerty, spektakle
 cena ustalana indywidualnie według kosztów wydarzenia
2. Wynajęcie sali widowiskowej
a) wydarzenia komercyjne
 1 800,00 zł netto (do 6 godz.) za każdą następną godzinę – 300,00 zł netto
 2 500,00 zł netto (do 6 godz.) z nagłośnieniem i oświetleniem za każdą następną
godzinę – 400,00 zł netto
Możliwość negocjacji dla wynajęcia cyklicznego powyżej trzech umów w skali roku.
b) edukacja filmowa i teatralna
 do trzech spektakli – 1 000,00 zł netto; za każdy następny – 300,00 zł netto
Możliwość wynajęcia w godzinach 8.00 - 14.00.
3. Wynajęcie holu
a) komercyjne
 200,00 zł netto (do 4 godz.); za każdą następną godzinę – 100,00 zł netto
 doba 700,00 zł netto
b) niekomercyjne bez pobierania opłat (wydarzenia kulturalne, szkolne, informacyjne
dla mieszkańców)
 200,00 zł netto – za pierwszą godzinę, 100,00 zł netto za każdą następną rozpoczętą
godzinę
W przypadku eventów komercyjnych ceny będą ustalane indywidualnie.
4. Wypożyczenie sprzętu
 ekran i rzutnik multimedialny – 100,00 zł netto za pierwszą godzinę, 50,00 zł za
każdą następną

CENNIK - KINOTEATR RONDO
1. Emisja spotu reklamowego o długości max. 30 sekund na ekranie kinowym przed
seansami filmowymi:
 1 tydzień wyświetlania 300,00 zł;
 1 miesiąc wyświetlania 1 200,00 zł;
 3 miesiące wyświetlania 2 700,00 zł.
Spot powinien być dostarczony w formacie kinowym DCP.
Koszt przerobienia dostarczonego materiału na format kinowy DCP 100,00 zł.
 Emisja planszy reklamowej (bez dźwięku) o długości max. 15 sekund na ekranie
kinowym przed seansami filmowymi:
 1 tydzień wyświetlania 150,00 zł;
 1 miesiąc wyświetlania 500,00 zł.
Plansza powinna być dostarczona w formacie kinowym DCP.
Koszt przerobienia dostarczonego materiału na format kinowy DCP 50,00 zł.
2. Emisja reklamy dźwiękowej o długości max. 30 sekund w sali koncertowo-kinowej
przed seansami filmowymi:
 1 tydzień emisji 150,00 zł.
Reklama powinna być dostarczona w formacie MP3.
3. Reklama wewnętrzna w postaci rollbanera lub innego stojaka w holu Kinoteatru:
 1 miesiąc 250,00 zł.
4. Ekspozycja ulotek w holu Kinoteatru:
 1 miesiąc 100,00 zł.
Dłuższe spoty oraz dłuższy okres emisji ustalane indywidualnie.
Kwoty poza cenami biletów podane są w wartości netto.

