
OFERTA WYNAJMU 
POMIESZCZEŃ

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
IM. HENRYKA BISTY



Rocznie, w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 
odbywa się ponad 150 imprez, w których uczestniczy 

ponad trzydzieści tysięcy widzów. 

Budynek, jakim dysponuje MCK zlokalizowany jest 
przy głównej ulicy dzielnicy Nowy Bytom, pomiędzy 

Urzędem Miasta Ruda Śląska a Hutą Pokój S.A.

Jesteśmy przekonani, że atrakcyjna lokalizacja budynku 
MCK, dobrze wyposażone, przestronne pomieszczenia 

oraz fachowa obsługa, to atuty, które sprawią, że 
będą Państwo zadowoleni 

z wyboru miejsca na  galę jubileuszową/szkolenie/kurs/ 
konferencję czy każde inne wydarzenie, które zechcą 

Państwo zorganizować 
w naszym obiekcie i przy pomocy kadry 

Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty.



SALA WIDOWISKOWA

MCK dysponuje salą widowiskową wraz z profesjonalną sceną i sprzętem 

nagłaśniającym i oświetleniowym. Widownia składa się z 338 
miejsc, z czego 277 na parterze i 61 na balkonie.

Sala ta idealnie nadaje się do organizowania spektakli teatralnych, 
koncertów muzycznych i innych występów artystycznych. Była także 

wielokrotnie wykorzystana jako miejsce firmowych imprez 
okolicznościowych i jubileuszy. Wynajem sali widowiskowej oznacza 

korzystanie z niej wraz z garderobami, toaletami, foyer i szatnią wraz z 
obsługą.

Koszt wynajmu sali widowiskowej:

200,00 zł netto 
za każdą rozpoczętą godzinę użytkowania. 

Cena sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego stanowiącego 

wyposażenie sali widowiskowej wraz z obsługą: 80,00 zł netto
za każdą rozpoczętą godzinę użytkowania danego sprzętu.





SALA KONFERENCYJNA. 

Jest doskonałym miejscem do przeprowadzania rożnego 
rodzaju warsztatów, kursów, szkoleń czy pokazów. 

Wyposażona jest w stoły i krzesła. 
Maksymalna ilość osób: 45. 

Cena wynajmu sali: 

30,00 zł netto 
za każdą rozpoczętą godzinę użytkowania.



SALA BANKIETOWA. 

Wyposażona w 12 stolików i 48 krzeseł, idealna do 
organizowania  kameralnych spotkań 

okolicznościowych oraz bankietów.

Cena wynajmu sali bankietowej:

50,00 zł netto
za każdą rozpoczętą godzinę użytkowania.



SALA BALETOWA 

Przeznaczona do prowadzenia zajęć tanecznych, 
baletowych itp. Wyposażona w lustra i drążki. 

Wynajem sali obejmuje także możliwość korzystania 
z garderoby i toalet na zapleczu sceny MCK. 

Koszt wynajmu:

30,00 zł netto 
za każdą rozpoczętą godzinę użytkowania.



SPRZĘT DO PREZENTACJI 
MULTIMEDIALNYCH

MCK oferuje także możliwość 
wynajmu ekranu projekcyjnego

i videoprojektora.

Koszt tej usługi wynosi odpowiednio: 

130,00 zł netto za każdą rozpoczętą 

godzinę użytkowania projektora w sali 
widowiskowej, 

150 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę 

użytkowania w ogrodzie 

30,00 zł netto za dzień użytkowania 

ekranu w sali widowiskowej oraz 

60,00 zł netto za dzień użytkowania 

ekranu w ogrodzie MCK.



OGRÓD MCK

Ogród znajdujący się za budynkiem MCK 
stanowi atrakcyjne miejsce do organizowania 
imprez plenerowych, jak np. festyny firmowe. 

Koszt wynajmu ogrodu
wraz z muszlą koncertową 

i dostępem do źródła energii elektrycznej na 
potrzeby ewentualnego nagłośnienia 

związanego z organizacją imprezy, wynosi 

900,00 zł netto 
za dzień.



Przy wynajmie trwającym powyżej 5 godzin oraz 
przy wynajmach wielokrotnych, 

cena może podlegać negocjacjom.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
to działająca w Rudzie Śląskiej od dwudziestu lat, 

samorządowa instytucja kultury.

MCK zajmuje się organizowaniem imprez kulturalnych, 
takich jak koncerty muzyczne, spektakle teatralne dla 

dzieci i dorosłych, festiwale, przeglądy, spotkania autorskie, 
występy kabaretowe, wystawy plastyczne, a także gale 

jubileuszowe i oficjalne uroczystości. Współpracujemy z 
wieloma organizacjami pozarządowymi, placówkami 

oświatowymi i grupami nieformalnymi. Realizujemy liczne 
działania edukacyjne 

i społeczne, takie jak zajęcia sekcji i zespołów amatorskich, 
warsztaty wokalne, taneczne, aktorskie

i dziennikarskie, „Klub Mamy i Dziecka”, „Klub Seniora”  czy 
„Klub Miłośników Gier i Fantastyki”. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji 
i zapraszamy do kontaktu.



KONTAKT:

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
IM. HENRYKA BISTY

41-709 RUDA ŚLĄSKA
UL. NIEDURNEGO 69

www.mckrudasl.pl

tel. 32 2486 240

http://www.mckrudasl.pl/

