CENÍK SLUŽEB SVČ IVANČICE
UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY
UBYTOVÁNÍ
Kolektiv dětí a mládeže do 15 let
noc/lůžko/vlastní lůžkoviny
noc/lůžko/s lůžkovinami
noc/matrace/vlastní lůžkoviny

1-2 noci 150,-Kč/noc
1-2 noci 180,-Kč/noc
80,-Kč/noc

3 a více nocí 130,-Kč/noc
3 a více nocí 160,-Kč/noc

Kolektiv mládeže nad 15 let a dospělých
noc/lůžko/vlastní lůžkoviny
1-2 noci 170,-Kč/noc
noc/lůžko/s lůžkovinami
1-2 noci 200,-Kč/noc
noc/matrace/vlastní lůžkoviny
80,-Kč/noc

3 a více nocí 150,-Kč/noc
3 a více nocí 180,-Kč/noc

STRAVOVÁNÍ
Kolektiv dětí a mládeže do 15 let
Snídaně
30,-Kč
Přesnídávka
15,-Kč
Oběd
70,-Kč
Svačina
15,-Kč
Večeře
60,-Kč
Kolektiv mládeže nad 15 let a dospělých
Snídaně
50,-Kč
Přesnídávka
20,-Kč
Oběd
90,-Kč
Svačina
20,-Kč
Večeře
80,-Kč
Individuální kalkulace dle požadavků klienta.
Maximální počet ubytovaných na postelích je 71.
Na 15 osob jeden pedagogický doprovod zdarma.

PRONÁJEM PROSTOR
školící místnost s vybavením
(dataprojektor, notebook, flipchart a příslušenství)
učebna
cvičebna
celodenní pronájem místnosti
sál s pódiem
sál s pódiem
sál s pódiem
kuchyňka
Individuální kalkulace dle požadavků klienta.
Dlouhodobé pronájmy dle individuální domluvy.

200,-Kč/hod.
100,-Kč/hod.
150,-Kč/hod.
1000,-Kč/den
250,-Kč/hod.
1000,-Kč/den + energie
2000,-Kč/víkend + energie
250, Kč – 500,-Kč/den (dle využití)

AKCE „NA KLÍČ“
Poplatek za akci „na klíč“ se stanoví dohodou dle programu, personálního a materiálního zabezpečení,
dopravy, ozvučení, doprovodných programů a dalších skutečných výdajů akce.

OZVUČOVÁNÍ A MODEROVÁNÍ AKCÍ
ozvučování s obsluhou aparatury
ozvučování s obsluhou aparatury a moderování
moderování akce
facilitace akce
zapůjčení prezentační techniky

600,-Kč/hod.
800,-Kč/hod.
200,-Kč/hod.
200,-Kč/hod.
700,-Kč/den

PŮJČOVÁNÍ KOSTÝMŮ
kostým velký (dospělý)
kostým malý (dětský)

80,-Kč – 250,-Kč (dle kostýmu)+10,-Kč/den
50,-Kč – 100,-Kč (dle kostýmu)+10,-Kč/den

Podmínky půjčování kostýmů
v den zapůjčení a v den vrácení kostýmu 10,-Kč neúčtujeme
v případě nevrácení kostýmu ve stanovený den dle výdejky kostýmu, účtujeme tento i další dny
poplatek ve výši 100,-Kč/den
v případě ztráty či znehodnocení kostýmu účtujeme skutečnou cenu za pořízení kostýmu
v případě většího znečištění kostýmu účtujeme poplatek 50,-Kč
kostým neperte ani neupravujte

PŮJČOVÁNÍ MATERIÁLU
Lyžařská výstroj – jednotlivě
lyže staré
lyže nové
boty
hůlky
helmy

40,-Kč/den
110,-Kč/den
40,-Kč/den
10,-Kč/den
30,-Kč/den

Lyžařská výstroj – celkově
lyže staré, boty, hůlky
lyže nové, boty, hůlky

70,-Kč/den
150,-Kč/den

Podmínky půjčení lyžařské výstroje
v den zapůjčení a v den vrácení lyžařské výstroje poplatek neúčtujeme
každý další den zapůjčení lyžařské výstroje za účelem např. seřízení, přípravy, vyčištění lyžařské výstroje
účtujeme 50,-Kč/den
v případě nevrácení lyžařské výstroje ve stanovený den dle výdejky lyžařské výstroje, účtujeme tento
i každý další den poplatek dle daného ceníku
v případě ztráty či znehodnocení lyžařské výstroje účtujeme skutečnou cenu za pořízení lyžařské
výstroje
v případě poničení lyžařské výstroje účtujeme skutečný poplatek za opravu lyžařské výstroje
Sportovní a turistický materiál

20,-Kč – 200,-Kč/den

Podmínky půjčení sportovního a turistického materiálu jsou stanoveny na základě individuální
domluvy.

TVORBA A NÁVRHY BUTTONŮ
37 mm
44 mm
56 mm

30,-Kč/ks (1-4 ks), 20,-Kč/ks (5-9 ks), 15,-Kč/ks (10-49 ks), 10,-Kč/ks (50-více)
33,-Kč/ks (1-4 ks), 23,-Kč/ks (5-9 ks), 18,-Kč/ks (10-49 ks), 13,-Kč/ks (50-více)
35,-Kč/ks (1-4 ks), 25,-Kč/ks (5-9 ks), 20,-Kč/ks (10-49 ks), 15,-Kč/ks (50-více)

Návrhy buttonů dle individuální dohody.

FACEPAINTING
30,-Kč – 50,-Kč/obličej
Poplatek za malování na obličej je stanoven na základě zvolené náročnosti a velikosti obrázku.

TVOŘIVÁ DÍLNA
200,-Kč/hod./1 pracovník + materiál dle zvolené techniky
Počet pracovníků je zvolen dle počtu účastníků na akci a dohodnuté tvořivé techniky.

CATERING
Poplatky studené a teplé kuchyně jsou stanoveny na základě individuální domluvy.

Ceník platný od 1.1.2015
SVČ Ivančice

