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KOMUNIKAT NR 11
uzupełnienie komunikatu 10.

1. Uzupełnienie do pytania Nr 15
Syntetyczny zapis warunków programowych określonych
w załączniku 14a w zakresie specyfikacji pomieszczeń
tabela Nr 1
1. Scena Duża
Scena Duża - istniejąca

• utrzymanie maksymalnych wymiarów jako
minimalnych

zaplecze sceny - podscenie
• magazyn oświetlenia
• magazyn sprzętu akustycznego
• magazyn rekwizytów
• podręczny magazyn mebli scenicznych i
drobnych dekoracji
kieszeń sceniczna
magazyny dekoracji

• pow. ok. 50m2, wys. min. 3m
• min 120 m2( na różnych poziomach), wskazane
łącznie ok.300 m2

kabiny dla realizatorów dźwięku i
oświetlenia

• minimum 2mx6m
• głębokość min. 2m

inne pomieszczenia techniczne związane z
technologią sceny
2. Garderoby, pomieszczenia zaplecza dla aktorów, pomieszczenia towarzyszące
garderoby zbiorowe męskie z łazienkami

dla 15 osób,
wg rozporządzenia Min. Kultury i Dziedzictwa
narodowego z dn. 15 września 2010r. (tj. Dz. U. z
2016r. poz. 1814)

garderoby zbiorowe damskie z łazienkami

dla 15 osób,
wg rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
narodowego z dn. 15 września 2010r. (tj. Dz. U. z
2016r. poz. 1814)

pokój wypoczynkowy przy garderobach
zbiorowych z aneksem kuchennym

wg rozporządzenia Min. Kultury i Dziedzictwa
narodowego z dn. 15 września 2010r. (tj. Dz. U. z
2016r. poz. 1814)
(wyposażyć w leżanki do wypoczynku)

garderoby indywidualne 1-2 osób każda z
łazienką (funkcja pokoi gościnnych)

wg rozporządzenia Min. Kultury i Dziedzictwa
narodowego z dn. 15 września 2010r. (tj. Dz. U. z
2016r. poz. 1814)

pomieszczenia socjalne dla zespołu garderób dla max 8 użytkowników
indywidualnych (kuchnia, pom. porządkowe,
szafa na bieliznę czystą)
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w pobliżu dużej sceny
rekwizytornia

minimum 8m2, w pobliżu sceny

dyżurka garderobianej, fryzjerów, damskie i
męskie

minimum 8m2, w pobliżu garderób

pomieszczenie inspicjenta
pracownia fryzjerska

w pobliżu garderób

pracownia charakteryzacji

w pobliżu garderób

pracownia rekwizytorni

w podsceniu

pracownia oświetlenia

w podsceniu

pracownia akustyczna

w podsceniu

pracownia montażystów sceny

pokój dla 8 osób

toalety ogólne

na każdym poziomie zaplecza należy
zaprojektować toaletę ogólną, dostosowaną do
spodziewanej ilości osób zgodnie z przepisami
higieniczno-sanitarnymi

pomieszczenia porządkowe

zgodnie z przepisami higieniczno-sanitarnymi

3. Widownia dużej sceny
Powiększenie foyer o małą scenę i pom.
dyrekcji bufet w formie aneksu lub
kawiarenki.

do decyzji Uczestników

4. Zespół pomieszczeń dla widzów
hall kasowy z kasami

1 osoba

biuro organizacji widowni

3 osoby

recepcja

min. 6m²

szatnia z hallem szatniowym

nie mniejsza niż obecnie

przebieralnia dla widzów

2 kabiny o pow. ok. 3 m²

toalety dla widzów

- przy szatni
- przy foyer
- przy małej scenie
- łącznie dla max. 400 osób wg przepisów
higieniczno sanitarnych

pomieszczenie porządkowe
pomieszczenie socjalne dla pracowników
szatni i sprzątaczek, toaleta

łącznie do 5 osób

5. Mała scena
Scena mobilna
- widownia

ok. 7mx7m
80-100 mc

garderoby zbiorcze

dla 6-8 kobiet z łazienkami
wg rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
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narodowego z dn. 15 września 2010r. (tj. Dz. U. z
2016r. poz. 1814)
garderoby zbiorcze

dla 6-8 mężczyzn z łazienkami
wg rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
narodowego z dn. 15 września 2010r. (tj. Dz. U. z
2016r. poz. 1814)

pomieszczenie inspicjenta
podręczny magazyn rekwizytów
podręczny magazyn kostiumów
podręczny magazyn dekoracji
pomieszczenie realizatora oświetlenia
pomieszczenia realizatora akustycznego
dyżurka fryzjera, garderobiany i
charakteryzatora
hall szatniowy-foyer dla widzów
toalety dla widzów

do 100 osób

6. Magazyny
Magazyny dekoracji do 10 spektakli

opisany w pkt 1

Magazyny kostiumów

obecnie ok. 85m²; dążymy do 100m2 (magazyn
główny +magazyny podręczne przy scenie dla
bieżących przedstawień)

Magazyn butów

obecnie ok 22m²

Magazyn lub miejsce składowania sprzętów
(krzesła, sprzęt estradowy)

łącznie ~50 m²

7. Pomieszczenia techniczne teatru ( powierzchnia pracowni nie mniejsza niż obecnie)
Pracownia stolarska, warsztat ślusarski

obecnie 80 m² (docelowo nie mniej niż 100m2)

Pracownia plastyczna

obecnie 82 m²

Pracownia krawiecka damska

obecnie 30 m²

Pracownia krawiecka męska

obecnie 30 m²

Pracownia peruk

obecnie 22 m²

Pralnia

obecnie 50 m2

Tapicernia

ok. 15m²

Kotarownia

obecnie 29 m²

Zaplecza sanitarne

dla ok. 13 osób

8. Pomieszczenia administracyjne
kasy

opisane w pkt 4

biuro organizacji widowni

opisane w pkt 4
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recepcja

opisane w pkt 4

gabinet dyrektora

min. 24 m²

sekretariat

min 16 m²

toaleta z natryskiem przy gabinecie dyrektora
gabinet zastępcy dyrektora

min 16 m²

pokój księgowości

dla 4 osób

pokój marketingu

dla 2 osób

pokój zaopatrzeniowca

1 osoba

kierownik do spraw technicznych

1 osoba

administracja

1 osoba

pomieszczenia socjalne
wg przepisów techniczno budowlanych
wc, aneks kuchenny, p.porz. dla
pracowników administracji; pomieszczenie
techniczne ( ksero +magazyn art. biurowych)
archiwum zakładowe

min. 60 m²

9. Hostel ( cześć zamieszkania zbiorowego dla aktorów)
6 apartamentów ( 2 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka)

każdy około 30 m²

18 pokoi gościnnych z łazienkami ( w tym
pokoje opisane w pkt 2 garderoby)

każdy około 22 m²

wspólny zespół pomieszczeń kuchennych i
pomieszczeń porządkowych

około15 m²

10. Pomieszczenia techniczne ogólne
kotłownia na gaz ziemny łącznie na około
600 kW

w dwóch pomieszczeniach w poddaszu

pomieszczenia wentylatorni ( centrala
grzewczo-wentylacyjna)
śmietnik

wg obliczeń
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