
ANEKS nr 1  

DO REGULAMINU NAJMU/PODNAJMU POMIESZCZEŃ W TEATRZE 

MAŁYM I W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA W TYCHACH 

 Załącznik z dn. 3 sierpnia 2020 

obowiązujący w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

Dokonuje się zmiany następujących postanowień Regulaminu Najmu/podnajmu pomieszczeń w Teatrze 

Małym i w pasażu kultury Andromeda w Tychach, w sposób następujący: 

§ 2 Zasady najmu/podnajmu 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania (na czas zagrożenia epidemicznego 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 13 marca 2020r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego wydanego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz   z 2020 r. poz. 284, 322 

i 374) Sali widowiskowej na 210 miejsc i innych pomieszczeń w Teatrze Małym i w pasażu Kultury 

Andromeda, których głównym najemcą/użytkownikiem jest Teatr Mały w Tychach – do odwołania. 

4. Stawkę odpłatności za wynajem/podnajem Sali widowiskowej na 210 miejsc i innych                             

pomieszczeń w Teatrze Małym i w Pasażu Kultury Andromeda, których głównym najemcą/użytkownikiem 

jest Teatr Mały w Tychach – określa Zarządzenie Dyrektora Teatru Małego w sprawie eksploatacji Sali 

widowiskowej i zaplecza Teatru Małego oraz pomieszczeń w Pasażu Kultury Andromeda wraz                               

z Załącznikiem z dn. 3 sierpnia 2020 określającymi odpłatność za te pomieszczenia – do odwołania. 

§ 3 Obowiązki najemcy/Podnajemcy 

6. Najemca/Podnajemca zobowiązany jest do ograniczenia liczby uczestników wydarzenia odbywającego 

się  w Sali widowiskowej Teatru Małego do 210 osób, a w przypadku pomieszczeń Pasażu Kultury 

Andromeda do ilości ustalonej przez odpowiedzialnego za organizację wydarzenia pracownika Teatru 

Małego – do odwołania. 

7. Wszyscy widzowie oraz wykonawcy i pracownicy techniczno - organizacyjni biorący udział                                

w wydarzeniach odbywającym się na terenie Teatru Małego oraz pomieszczeń w Pasażu Kultury 

Andromeda zobowiązani są do wypełnienia i przekazania pracownikom Teatru Małego OŚWIADCZEŃ                 

O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA dostarczonych przez Teatr Mały. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

9. W przypadku nie dostosowania się Najemcy/Organizatora do Pkt. 9 i 10 § 2 Teatr Mały ma prawo nie 

dopuścić do rozpoczęcia wydarzenia oraz odstąpić od umowy ze skutkami prawno - finansowymi 

zawartymi w umowie z Organizatorem/Najemcą. 

Zasady ponoszenia opłat wynikających z eksploatacji obiektu – Teatr Mały 

Wysokość opłat 
netto 

Podmioty i rodzaje imprez 

zw. z opłat 
Placówki oświatowe publiczne, przedszkola publiczne, MDK1, MDK2, MCK 
(uroczystości/imprezy miejskie), imprezy charytatywne itp. (niebiletowane) 

160 zł/h Placówki oświatowe niepubliczne, imprezy charytatywne itp. (biletowane) 

320 zł/lekcja Organizatorzy lekcji w kinie (projekcja filmu + prelekcja) 

160 zł/h MCK (imprezy biletowane) 

560 zł/spektakl Organizatorzy gościnni przedstawień szkolnych 

500 zł/h 
Organizatorzy imprez niebiletowanych: jubileuszów, sympozjów, szkoleń, 
prezentacji 

560 zł/h Organizatorzy imprez biletowanych 

 


