ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 32/R/07 REKTORA Z DNIA 30 maja 2007 roku


1. Przy wynajmie pomieszczeń w obiektach UG stosuje się następujące stawki:
	sala do 20 miejsc – 25,00 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT

sala do 30 miejsc – 30,00 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT
sala do 50 miejsc – 40,00 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT
sala do 80 miejsc – 60,00 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT
sala do 100 miejsc – 80,00 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT
sala do 150 miejsc – 150,00 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT
sala 039 do 300 miejsc na Wydziale Filologiczno – Historycznym – 190,00 zł netto /1h + obowiązujący podatek VAT
sala nr 1 i 8 na Wydziale Ekonomicznym – 200,00 zł netto/1h + obowiązujący podatek  VAT
sala nr 2026 i 2025 na Wydziale Prawa i Administracji – 250 zł netto/1h                              + obowiązujący podatek VAT
sala wystawowa w Bibliotece Głównej  – 250 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT
sala wystawowa na Wydziale BGiO w Gdyni – 800 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT
sala telewizyjna – 15 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT
laboratorium komputerowe – 200 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT
aula do 250 miejsc na Wydziale Ekonomicznym – 500 zł /1h netto + obowiązujący podatek VAT
audytorium do 150 miejsc – 450 zł netto/1h netto + obowiązujący podatek VAT
audytorium do 200 miejsc – 550 zł netto/1h netto + obowiązujący podatek VAT
audytorium do 300 miejsc – 650 zł netto/1h netto + obowiązujący podatek VAT
audytorium powyżej 300 miejsc – 800 zł netto/1h netto + obowiązujący podatek VAT
	korytarze firmom obcym (wyłącznie przy organizacji konferencji np. jako miejsce na catering) – 150,00 zł netto/1h/piętro + obowiązujący podatek VAT

2. Wykaz sprzętu multimedialnego z możliwością wypożyczenia:
	nagłośnienie – zestawy mikrofonów bezprzewodowych, wzmacniacz
	 komputer stacjonarny z monitorem LCD

laptop
	magnetowid VHS
	odtwarzacz DVD
	system tłumaczenia symultanicznego
	rzutnik 
	ekran projekcyjny
	wideoprojektor 
	wizualizer
W celu uzyskania informacji dotyczącej możliwości wykorzystania w/w sprzętu należy  skontaktować się z Administracją Obiektu ………………………...
        
3. Przy wypożyczeniu sprzętu multimedialnego stosuje się następujące stawki:
	rzutnik lub wideoprojektor - 100 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT, 600 zł netto/1dzień + obowiązujący podatek VAT
	magnetowid VHS - 50 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT, 300 zł netto                    /1dzień + obowiązujący podatek VAT
	odtwarzacz DVD - 50 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT, 300 zł netto /1dzień + obowiązujący podatek VAT
	komputer - 50 zł netto/1 h + obowiązujący podatek VAT, 300 zł netto/1dzień              + obowiązujący podatek VAT
	wizualizer - 100 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT, 600 zł netto /1dzień                 + obowiązujący podatek VAT
	system tłumaczenia symultanicznego - 300 zł netto/jednorazowe wypożyczenie           + obowiązujący podatek VAT

obsługa techniczna - 24 zł netto /1h + obowiązujący podatek VAT

4. Przy obsłudze szatni stosuje się następującą stawkę:
	20 zł netto/1h + obowiązujący podatek VAT.

         
5. Przy wynajmie powierzchni w obiektach UG stosuje się następujące stawki:
	akcie promocyjne, rozdawanie ulotek, stoiska informacyjne – 1000 zł netto                   /1 obiekt/1dzień + obowiązujący podatek VAT

plakaty – 1 szt./1 obiekt/1m-c – 50 zł netto + obowiązujący podatek VAT
stojak – 1 szt./1 obiekt/1 m-c – 250 zł netto + obowiązujący podatek VAT
Przy wynajmie powierzchni przez organizacje studenckie UG, które zostały wpisane do             rejestru prowadzonego przez prorektora ds. studenckich UG, wynajem powierzchni odbywa się  nieodpłatnie. 

 6. Przy wypożyczeniu tóg i insygni UG stosuje się następujące stawki:
	toga sędziego z łańcuchem – 20 zł netto/1h/1szt.

toga prokuratora, toga radcy prawnego – 15 zł netto/1h/1szt.
toga zwykła – 10 zł netto/1h/1szt.

7. Wynajem sal w celu prowadzenia zająć dydaktycznych między wydziałami odbywa  się nieodpłatnie.

8. Przy wynajmach sal podczas konferencji organizowanych przez wydziały UG i organizacje studenckie UG stosuje się 40% zniżki od stawek wymienionych w niniejszym załączniku.

9. Za organizację akcji promocyjnej w celu promowania tzw. „Programu Praktyk Letnich” dla studentów odpłatność wynosi 500 zł netto 1/obiekt/1dzień.  


