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Cennik usług: 

I. Pokaz kimon (choreografia)       2 000 zł 

II. Pokaz kitsuke poprzedzony prezentacją z wykładem     800 zł 

III. Pokaz kitsuke bez wykładu         750 zł 

IV. Wypożyczenie kimon i yukat (zwane dalej Strojami) z usługą ubierania, 

stylizacji: 

Wariant 1: 

Ubieranie w stroje Klienta     25 zł x liczba strojów x liczba dn. 

Wariant 2: 

Ubieranie w stroje Yorokobi no koen (yukata)  30 zł x liczba strojów x liczba dn. 

+ koszt prania i utrzymania strojów  15 zł x liczba strojów 

Wariant 3: 

Ubieranie w stroje Ynk –  kimono niższej klasy  80 zł x liczba strojów x l. dn. 

Ubieranie w stroje Ynk – yukata    30 zł x liczba strojów x l. dn. 

+ koszt prania i utrzymania strojów   45 zł x liczba strojów 

Wariant 4: 

Ubieranie w stroje Ynk –  kimono wyższej klasy 100 zł x l liczba strojów x l. dn. 

Ubieranie w stroje Ynk –  kimono niższej klasy  80 zł x liczba strojów x l. dn. 

Ubieranie w stroje Ynk – yukata    30 zł x l liczba strojów x l. dn. 

+ koszt prania i utrzymania strojów   95 zł x liczba strojów 

V.  Ubieranie i stylizacja na festiwalach kulturowych: 

Kimono        20 zł/1 osoba/1 strój 

Yukata        10 zł/1 osoba/1 strój 

VI. Warsztaty kitsuke: 

Wykład z/bez rzutnika, zajęcia praktyczne  80 zł/1 os. 

VII. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: 

Ułożenie autorskiego programu dla gr. od 10 do 60 os. od 150 zł do 900 zł (15zł/1os.) 

 

 

Przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o zapoznanie się z „Uwagami dodatkowymi” znajdującymi się na 

stronie 2 niniejszego Cennika. 
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UWAGI DODATKOWE: 

1. Wszystkie podane w cenniku kwoty są cenami netto (tzw. kwoty „na rękę”): 

a) Punkty I-IV przeprowadzane są na zasadzie umów o dzieło. Na życzenie Klienta 

wystawiamy rachunek. 

b) Punkt V i VI – Klient otrzymuje oryginał KP. 

2. Podane w punktach I-VI ceny,  nie zawierają w sobie: kosztów podróży w obie 

strony, kosztów ewentualnego noclegu, kosztów ewentualnych posiłków 

(przynajmniej jeden ciepły posiłek/dzień) x ilość osób (maks. 5 osób) x ilość dni, 

kosztów transportu taksówkami oraz kosztów US i ZUS. 

3. Nie wypożyczamy samych strojów, tylko stroje plus usługi ubierania i stylizacji. 

4. Nie robimy zdjęć. Klient może wykonać zdjęcie własnym aparatem lub aparatem 

fotografa zapewnionego przez Organizatora danej imprezy. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za żadne kwestie związane z decyzjami Klienta odnośnie 

wykonania zdjęć oraz wynikających z nich kosztów. 

5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach kitsuke jest: 

a) wysłanie zgłoszenia mailowego na adres: yorokobinokouen@gmail.com; 

b) uiszczenie opłaty na tydzień przed planowaną imprezą na konto: 07 1940 

1076 6481 5899 0000 0000 (Credit Agricole); w tytule przelewu należy wpisać 

WARSZTATY KITSUKE; 

c) przedstawienie dowodu wpłaty w dniu warsztatów.  

6. Wszelkie spory wynikające z tytułu zawartych umów lub usług są rozpatrywane 

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego RP. 

 


