JUNIOR KLUB
1. Komerční akce
např. diskotéky, zábavy, plesy, koncerty, atd.
Vnitřní prostory bez venk. podia
Vnitřní prostory s venk. podiem
Venkovní prostory (podium)
(venkovní prostory vždy do max. 22:00)
*cena zahrnuje:

*cena nezahrnuje:

8.000 Kč/ 1den
10.000 Kč/ 1den
4.000 Kč/ 1den

uklizené prostory
provoz gastro baru
voda
elektrika
vlastní prodejní stánek

úklid po akci
úklid během akce
pořadatelská služba
šatna
technik (zvuk, světlo)
zapůjčení AV technologií
*výjimka z ceníku pronájmu prostor

(+DPH)
(+DPH)
(+DPH)

(vždy na vyžádání)

občerstvení:
ostatní:

(řešeno paušálně)
(řešeno paušálně)
800 Kč/ 1 den/ 1 stánek
400 Kč/ 1 den/ 1 stánek
800 Kč
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
350 Kč/ 1 hod.
cena dohodou, dle potřeby

Snížená sazba o 75% za pronájem prostor Junior klubu se vztahuje na odbory města Příbram, příspěvkové
organizace zřizované městem Příbram, organizační složky města Příbram, občanská sdružení, zapsané
spolky a další neziskové organizace se sídlem ve městě Příbram, a to na akce neziskového charakteru.
Výjimka z ceníku služeb či úprava ceny možná pouze po dohodě a schválení ředitelem organizace.

2. Vzdělávací, diskuzní, informační akce
např. přednášky, kongresy, semináře, promítání atd.
Vnitřní prostory bez venk. podia
Vnitřní prostory s venk. podiem
Venkovní prostory (podium)
(venkovní prostory vždy do max. 22:00)
*cena zahrnuje:

uklizené prostory
provoz gastro baru

1.200 Kč/ 1 hod. (+DPH)
1.500 Kč/ 1 hod. (+DPH)
1.000 Kč/ 1 hod. (+DPH)

(vždy na vyžádání)

1

*cena nezahrnuje:

voda
elektrika
vlastní prodejní stánek

občerstvení:
ostatní:

úklid po akci
úklid během akce
pořadatelská služba
šatna
technik (zvuk, světlo)
zapůjčení AV technologií
*výjimka z ceníku pronájmu prostor

(řešeno paušálně)
(řešeno paušálně)
800 Kč/ 1 den/ 1 stánek
400 Kč/ 1 den/ 1 stánek
800 Kč
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
350 Kč/ 1 hod.
cena dohodou, dle potřeby

Snížená sazba o 75% za pronájem prostor Junior klubu se vztahuje na odbory města Příbram, příspěvkové
organizace zřizované městem Příbram, organizační složky města Příbram, občanská sdružení, zapsané
spolky a další neziskové organizace se sídlem ve městě Příbram, a to na akce neziskového charakteru.
Výjimka z ceníku služeb či úprava ceny možná pouze po dohodě a schválení ředitelem organizace.

3. Ostatní jednorázové akce
např. teambuildingové akce, oslava, slavnostní akce atd.
Vnitřní prostory bez venk. podia
Vnitřní prostory s venk. podiem
Venkovní prostory (podium)
(venkovní prostory vždy do max. 22:00)
*cena zahrnuje:

*cena nezahrnuje:

uklizené prostory
provoz gastro baru
voda
elektrika
vlastní prodejní stánek

úklid po akci
úklid během akce
pořadatelská služba
šatna
technik (zvuk, světlo)
zapůjčení AV technologií
*výjimka z ceníku pronájmu prostor

800 Kč/ 1 hod.
1.400 Kč/ 1 hod.
600 Kč/ 1 hod.

(+DPH)
(+DPH)
(+DPH)

(vždy na vyžádání)

občerstvení:
ostatní:

(řešeno paušálně)
(řešeno paušálně)
800 Kč/ 1 den/ 1 stánek
400 Kč/ 1 den/ 1 stánek
800 Kč
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
160 Kč/ 1 hod./ 1 osoba
350 Kč/ 1 hod.
cena dohodou, dle potřeby

Snížená sazba o 75% za pronájem prostor Junior klubu se vztahuje na odbory města Příbram, příspěvkové
organizace zřizované městem Příbram, organizační složky města Příbram, občanská sdružení, zapsané
spolky a další neziskové organizace se sídlem ve městě Příbram, a to na akce neziskového charakteru
Výjimka z ceníku služeb či úprava ceny možná pouze po dohodě a schválení ředitelem organizace
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