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Ceník pronájmu prostor
Platný od 1. 1. 2016
Prostor

Počet míst

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Denní pronájem
8.00 - 18.00hod

Další
započatá
hodina

Kongresový sál

V ceně

do 220
do 350

20 000 Kč

2 000 Kč

Plátno 3 x 4m, zpětný projektor,
flipchart

stolová školní
řadová divadelní

do 60
do 80

8 000 Kč

1000 Kč

Overhead, flipchart a plátno

Učebny

do 40

4 000 Kč

500 Kč

Overhead, flipchart a plátno

Učebna v podkroví č. 1
školně / divadelně / do U

40 / 52 / 36

Učebna v podkroví č. 2
školně / divadelně / do U

20 / 32 / 18

stolová školní
řadová divadelní

Malý sál

Učebna v přízemí
„Stará pošta“ č. 1
školně / divadelně / do U

32 / 42 / 30

Učebna v přízemí
„Stará pošta“ č. 2
školně / divadelně / do U

32 / 42 / 30

Kancelář

do 6

2 000 Kč

200 Kč

Tiskové středisko

do 10

2 000 Kč

200 Kč

Šatna s obsluhou

do 300

1 500 Kč

180 Kč

Šatna

do 300

500 Kč

Vstupní hala

výstavy

3 000 Kč

500 Kč

Venkovní
prostranství

výstavy

10 000 Kč

500 Kč

Plesová
úprava pro
300 osob
Svatební
hostiny
při akcích

19.00 - 03.00
25 000 Kč

2 000 Kč

Ples
Kongr. / Malý sál
Salonek na raut
Malý sál na raut

při akcích

1 osoba na 8 hodin
Bez obsluhy

Smluvně dle dohody
1 000 kč
1 000 kč
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v ceně je zahrnutý pronájem
kongresového sálu, malého sálu
+ salonku a příprava od 16.00
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Parkování
Nehlídaná parkovací plocha v areálu Kongresového centra,
kapacita cca 130 osobních automobilů.
poplatek za 1 os. automobil pro účastníky akcí
poplatek za 1 os. automobil pro veřejnost

50 kč / den (cena s DPH)
30 kč / hod. (cena s DPH)

Platební podmínky:
Záloha ve výši 50% z celkové částky objednaných prostor musí být složena na účet 14 dní
před objednaným termínem.
Doplatek bude vyúčtován daňovým dokladem vystaveným do 14 dnů po ukončení akce
na základě skutečně čerpaných služeb.
V případě potvrzení závazné objednávky ze strany Kongresového centra v době kratší
než 1 týden nebude zálohová faktura vystavena.

Storno podmínky:
V případě zrušení nebo omezení objednávky je zákazník povinen zaplatit stanovený poplatek
ve výši:
30% z ceny objednaných služeb v termínu od 28 do 21 dní včetně před objednaným termínem.
50% z ceny objednaných služeb v termínu od 20 do 15 dní včetně před objednaným termínem.
70% z ceny objednaných služeb v termínu od 14 do 7 dní včetně před objednaným termínem.
80% z ceny objednaných služeb v termínu od 6 do 1 dne včetně před objednaným termínem
100% z ceny objednaných služeb v den konání akce
V případě akcí většího rozsahu se storno podmínky stanoví dohodou.
Za objednané služby se považuje rezervace ubytování, prostor a techniky.
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