
turysta indywidualny-1 osoba 20,00 zł za wycieczkę

turysta indywidualny-2 osoby 30,00 zł za wycieczkę

turysta rodzinny-2 osoby dorosłe + 2 dzieci 35,00 zł za wycieczkę

grupa zorganizowana- minimum 10 osób 120,00 zł
za wycieczkę

1 opiekun na 10 osób gratis- jeśli dotyczy osób niepełnoletnich

grupa zorganizowana- minimum 15 osób

(oferta dla szkół i przedszkoli z Szydłowca)
60,00 zł

za wycieczkę

1 opiekun na 15 osób gratis

turysta indywidualny- 1 osoba 5,00 zł za osobę

grupa zorganizowana- 3-10 osób 2,00 zł za osobę

grupa zorganizowana- od 11 osób 1,00 zł za osobę

pierwsza godzina 6,00 zł za rower

każda dodatkowo rozpoczęta godzina 1,50 zł za rower

cały dzień 15,00 zł za rower (w godzinach pracy Zamku i Miejskiej Informacji Turystycznej)

opłata za przekroczenie 12h wypożyczenia 120,00 zł za rower/ opłata dodatkowa

opłata za zniszczenie 1 200,00 zł
za rower/ opłata maksymalna
koszty naprawy i odtworzenia roweru szczegółowo określone z załączniku nr. 3 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 

30.06.2016 r .

Kajak wypożyczenie/30 min 12,00 zł każde rozpoczęte 30min

Rower wodny duży wypożyczenie/30 min 18,00 zł każde rozpoczęte 30min

Rower wodny mały wypożyczenie/30 min 16,00 zł każde rozpoczęte 30min

Rower wodny Krab wypożyczenie/30 min 24,00 zł każde rozpoczęte 30min

Rower wodny Łabędź wypożyczenie/30 min 24,00 zł każde rozpoczęte 30min

wypożyczenie/1h 4,00 zł każda rozpoczęta godzina

wypożyczenie/cały dzień* 20,00 zł *dzień 11.30 - 18.30

bez nagłośnienia 100,00 zł

z nagłośnieniem 150,00 zł

WYNAJEM POMIESZCZEŃ SCK-ZAMEK 1

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO I LEŻAKÓW

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH

USŁUGI MIEJSKIEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Sala konferencyjna

(do 120 osób)

sala w pomieszczeniach Zamku, tzw. Kinowa

Leżak

CENNIK USŁUG

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 24/2022 z dnia 24.06.2022 w sprawie wprowadzenia nowego cennika usług Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek

Przewodnik

Wejście na wieżę ratuszową

Rower miejski

cena/1h, 



bez nagłośnienia 100,00 zł

z nagłośnieniem 150,00 zł

bez nagłośnienia/oprawa/catering 150,00 zł

z nagłośnieniem/oprawa/catering 180,00 zł

bez nagłośnienia 200,00 zł

z nagłośnieniem 250,00 zł

bez nagłośnienia/oprawa/catering 250,00 zł

z nagłośnieniem/oprawa/catering 280,00 zł

bez śniadania- 1 osoba 465,00 zł

ze śniadaniem- 1 osoba 480,00 zł

bez śniadania- 2 osoby 520,00 zł

ze śniadaniem- 2 osoby 550,00 zł

bez śniadania- 3 osoby 550,00 zł

ze śniadaniem- 3 osoby 600,00 zł

bez śniadania- 4 osoby 600,00 zł

ze śniadaniem- 4 osoby 660,00 zł

bez śniadania- 5 osób 650,00 zł

ze śniadaniem- 5 osób 730,00 zł

bez nagłośnienia 90,00 zł

z nagłośnieniem 140,00 zł

Sala multimedialna
sala w pomieszczeniach RCBM

90,00 zł

Pomieszczenia świetlicy wiejskiej 350,00 zł

200,00 zł cena/1h   3h

180,00 zł cena/1h  >3h 5h

160,00 zł cena/1h  >5h

250,00 zł cena/1h   3h

230,00 zł cena/1h  >3h 5h

210,00 zł cena/1h  >5h

udostępnienie projektora n/d cena ustalana indywidualnie w zależności od możliwości

Wyspa zamkowa 120,00 zł

Dziedziniec zamkowy 120,00 zł

Sala bankietowa mała

(do 30 osób)

sala w pomieszczeniach Zamku

Sala bankietowa duża

(do 100 osób)

sala w pomieszczeniach Zamku

Sala wielofunkcyjna 
sala w pomieszczeniach RCBM

Apartament zamkowy
3 pokoje ( jeden 1-osobowy oraz dwa 2-

osobowe), aneks kuchenny, toaleta

cena/1h z oprawą (zastawa/obrusy)

dodatkowo catering/osobę- ceny ustalane indywidualnie

cena/1h

cena/1h z oprawą (zastawa/obrusy)

dodatkowo catering/osobę- ceny ustalane indywidualnie

cena/1h

cena za wynajem całego apartamentu za dobę hotelową

doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, kończy się o godzinie 11.00

Kino Górnik

sala kinowa wielofunkcyjna - max. 140 osób

wynajem w dni zamknięcia kina

cena/1h
Regionalne Centrum Biblioteczno - Multimedialne

minimalna cena za wynajem/1h w zależności od organizowanego wydarzenia- wymagany kontakt 

indywidualny

bez nagłośnienia

z nagłośnieniem

WYNAJEM PRZESTRZENI 1 I USŁUGI OKOLICZNOŚCIOWE



Sesja zdjęciowa 
ślubna/okolicznościowa

(dziedziniec/wyspa zamkowa)
120,00 zł

za sesję do 2h,

każda dodatkowo rozpoczęta godzina 120zł/h

sala kominkowa w zamku 1 200,00 zł  cena obejmije przygotowanie sali wraz z nagłośnieniem i oświetleniem

dziedziniec/wyspa n/d cena ustalana indywidualnie w zależności od możliwości

format A0 16,00 zł

format A1 14,00 zł

format A2 12,00 zł

format A3 10,00 zł
format A4 8,00 zł

Skanowanie skanowanie A4 0,36 zł jedna strona

format A4 0,60 zł jedna strona - czarno/biały

format A4 0,96 zł jedna strona - kolorowy

Usługa bibliograficzna
zestawienie tematyczne tworzone przez pracownika 

biblioteki 
20,00 zł

Wypożyczenia międzybiblioteczne n/d równowartość opłaty za przesyłkę poleconą

opłata za przetrzymywanie zbiorów 0,10 zł
za 1 egzemplarz za każdy dzien po terminie zwrotu ( książki, audiobooki, czasopisma, dokumenty 

elektroniczne)

opłata za uszkodzenie, zniszczenie, niezwrócenie 

zbioru bibliotecznego 
n/d równowartość ceny rynkowej, nie mniej niż 20 zł

opłata za porysowanie płyty CD/DVD lub pudełka 5,00 zł opłata za sztukę

Zajęcia  plastyczne, taneczne, edukacyjne i inne n/d opłata ustalana indywidualnie, według regulaminu zajęć

Obsługa uroczystości koncert orkiestry dętej 3 000,00 zł
cena za obsługę uroczystości/koncert- do 3h

cena powyżej 3h ustalana indywidualnie

koszty ewentualnego przejazdu orkiestry pokrywa zleceniodawca

ORKIESTRA DĘTA

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

USŁUGI RCBM

PLAKATOWANIE NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH W SZYDŁOWCU

Plakat 

Wydruk

1- ostatecznie cena może ulec zmianie, uzależniona jest od rodzaju zlecenia i wynikających z niego potrzeb

cena za plakatowanie dotyczy umieszczenia 1 plakatu na jednym słupie ogłoszeniowym przez okres 

7 dni, materiały ogłoszeniowe dostarczane są przez osoby zainteresowane do siedziby SCK-Zamek, 

budynek RCBM- recepcja

Inne

Ślub cywilny


