
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA KOSTIUMÓW 

z magazynu środków inscenizacji Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach 

 

1. Opłata za wypożyczenie kostiumu wynosi: 

- na okres do trzech dni: 70 zł brutto (56,91 zł netto + 23% VAT), 

- każdy następny dzień: 10 zł brutto (8,13 zł netto + 23% VAT). 

-w uzasadnionych przypadkach Dyrektora Teatru lub jego Zastępca może podjąć decyzję o ustaleniu 

innych niż wymienione stawki opłat. 

2. Okres wypożyczenia to kolejne dni kalendarzowe. 

3. Osoba wypożyczająca to osoba pełnoletnia legitymująca się dowodem tożsamości. 

4. Osoba wypożyczająca kostium wpłaca kaucję w wysokości 100 zł brutto w kasie Teatru. Kaucja 

stanowi częściowe zabezpieczenie wypożyczanego kostiumu i podlega zwrotowi po zwróceniu 

kostiumu do magazynu. 

5. Kaucja może zostać zwrócona gotówką w kasie Teatru lub przelewem po wcześniejszym 

podaniu numeru konta bankowego. 

6. Z obowiązku wpłacania kaucji, o której mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu zwolnione są 

instytucje sektora finansów publicznych (szkoły, instytucje kultury). 

7. Przy wydaniu przedmiotu najmu osoba wypożyczająca wraz z kaucją płaci za wynajem 

kostiumu  

z góry. 

8. W przypadku przekroczenia okresu wypożyczenia za każdy kolejny dzień wypożyczenia 

kostiumu osoba wypożyczająca uiszcza opłatę w wysokości 34,99 zł brutto (28,45 zł netto + 23% 

VAT). 

9. W przypadku zwrotu wypożyczonego kostiumu teatralnego przed umówionym terminem, 

uiszczona opłata za wypożyczenie kostiumu nie podlega zwrotowi. 

10. W przypadku uszkodzenia kostiumu z kaucji zostanie potrącona kwota stanowiąca 

równowartość wyceny uszkodzenia. 

11. Jeśli kostium nie zostanie zwrócony kaucja nie podlega zwrotowi, a osoba wypożyczająca płaci 

odszkodowanie w wysokości kwoty stanowiącej równowartość kostiumu w cenie rynkowej. 

12. Osoba wypożyczająca kostium nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek zmian w kostiumie bez 

pozwolenia właściciela środka inscenizacji – Teatru. 

13. Wypożyczany kostium nie może być podnajmowany bez zgody ze strony właściciela środka 

inscenizacji – Teatru. 

14. Wszystkie poza regulaminowe wypożyczenia za pisemną zgodą dyrektora Teatru Śląskiego – 

Roberta Talarczyka.  

 

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Agata Nowak, numer telefonu: 32 258 72 51 wew. 254 oraz +48 514 842 764 


