
CENNIK SALI 

AULA ARTIS | UL. KUTRZEBY 10, POZNAŃ | WWW.AULAARTIS.PL

aula
artisPodstawowe wyposażenie w cenie wynajmu sali1.

WIDOWNIA
specyfikacja

przy założeniu reżyserki za 
ostatnim rzędem

przy założeniu reżyserki na widowni 

5 skrajnych miejsc - 
ograniczona widoczność 

może funkcjonować jako mała 
widownia lub do wykorzystania jako 
druga widownia, gdy 
spektakl grany na dwie strony

ile

372 miejsca

364 miejsca

93 miejsca

230 miejsc

co

widownia główna 

widownia główna 

balkon

trybuna mobilna

specyfikacja

19,9m x 11,3m

14,8m x 7m

ile

1

1

12

co
powierzchnia 
sceniczna 

okno sceniczne

okotarowanie
czarne

rozdzielnia 63/32 V

SCENA



specyfikacjaile

1
100

20
6

1

co
haki i filtry

przewody prądowe - 
kabel prądowy

PC 1KW

Wash dts NICK NRG 
501+ sterownik

stół oświetleniowy 
Chamsys MQ80
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artisOŚWIETLENIE

specyfikacja

System Kara - L-Acoustics

ile

1
1

100

4

10

2

co
nagłośnienie Frontowe 

Konsoleta Behringer 
X32 + Stagerack 32IN

okablowanie Audio

monitory odsłuchowe 

statywy, diboxy, 
akcesoria 

mikrofony 
bezprzewodowe

NAGŁOŚNIENIE

specyfikacja

NEC PX100UL - Wlaser Light Source, 
10 000 Ansi Lumen, DLP WUXGA

NP19ZL 2.22-3.67:1

AV Stumpfl 820x470

ile

1

1

co

projektor 

obiektyw 

ekran projekcyjny 
8,2m x 4,7m

MULTIMEDIA



specyfikacja

łazienka, lustro, sofa, stolik

łazienka, stanowiska 
z podświetlanymi lustrami, sofa

ile

1
3

co
garderoba przy scenie 

garderoba 2. piętro 
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artisGARDEROBY 

specyfikacja

sofa, strefa chillout, bar, szatnia

bez obsługi szatniarza

ile

1

1

co
przestrzeń foyer 
300 m kw.

szatnia 

FOYER  

cena

450 zł netto

450 zł netto

od 350 zł netto

od 300 zł netto

ile

1 os.

1 os.

1 os.

2 os. 

kto

oświetleniowiec

akustyk

strażak 

obsługa szatni

Podstawowa obsługa techniczna*2.

*podstawowa obsługa techniczna jest wymagana i nie jest elementem 
podstawowego wyposażenia, opłata za obsługę jest opłatą dodatkową
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Dodatkowa obsługa oraz dodatkowe wyposażenie 5.

specyfikacja cena

50 zł netto / szt.

250 zł netto / szt.

ile

4

4

co

ETC25-50 750W

Mac Quantum Profile

Wycena dodatkowej obsługi technicznej i dodatkowego wyposażenia  wg. ridera 
technicznego 

OCHRONA wydarzenia,  OBSŁUGA BILETERA - wycena opcjonalna do wydarzeń

OŚWIETLENIE

specyfikacja

do ręki

cena

100 zł netto/ szt. 

300 zł netto/ komplet

ile

4

20

co

mikrofony 
dogłaśniające scenę

podstawowy setup 
mikrofonów dla 
zespołu

DŹWIĘK

specyfikacja cena

1500 zł netto/ 1 auto

ileco

Wjazd samochodem 
na scenę i/lub foyer 
z poziomu 0

WJAZD AUT NA SCENĘ / FOYER




