
 
 
 
CENÍK SLUŽEB SVČ IVANČICE 
 

 

UBYTOVACÍ SLUŽBY 
                                                                     

• lůžko/s lůžkovinami                 250 Kč/osoba/noc             

• lůžko/vlastní lůžkoviny               200 Kč/osoba/noc           

• matrace/vlastní lůžkoviny    100 Kč/osoba/noc 
 

Maximální počet ubytovaných na lůžkách je 71 osob. 
Ubytování je určeno výhradně pro kolektivity dětí, mládeže a dospělé. 

 

STRAVOVACÍ SLUŽBY 
 

Kolektiv dětí a mládeže do 15 let  

• snídaně       od 50 Kč     

• svačina       od 20 Kč     

• oběd       od 80 Kč   

• svačina       od 20 Kč    

• večeře       od 70 Kč     
   

Kolektiv mládeže nad 15 let a dospělých 

• snídaně       od 70 Kč 

• svačina       od 40 Kč  

• oběd       od 100 Kč 

• svačina       od 40 Kč 

• večeře       od 90 Kč 
 

Veškeré ceny jsou kalkulovány na každý pobyt individuálně dle počtu účastníků a délky pobytu. 
Oslavy, svatby, švédský stůl, raut, catering apod. dle individuální domluvy. 
Speciální stravovací návyky dle domluvy. 
Všechna ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Kalkulaci Vám rádi vystavíme na požádání. 

 

PRONÁJEM PROSTOR 
 

• učebna s technickým vybavením     250 Kč/hod. nebo 1500 Kč/den 
(PC, dataprojektor, ozvučení, zatemnění)    

• učebna       150 Kč/hod.  

• cvičebna      200 Kč/hod.  

• dětské centrum      250 Kč/hod. 

• polytechnické dílny     250 Kč/hod. 

• herna klubu mládeže     250 Kč/hod. 

• PC učebna      250 Kč/hod. 

• nahrávací studio s obsluhou    500 Kč/hod. 

• fotoateliér s obsluhou      500 Kč/hod. 

• sál s pódiem      350 Kč/hod. 



• sál s pódiem      3000 Kč/den  

• sál s pódiem      4000 Kč/víkend  

• komunitní kuchyňka     250-500 Kč/den (dle využití) 
 

Celodenní a dlouhodobé pronájmy dle individuální domluvy. 
 

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

NAROZENINOVÉ OSLAVY 
 

• pronájem místnosti (dětské centrum, klub mládeže) 250 Kč/hod. 

• tematická výzdoba místnosti (dle domluvy)  200 Kč 

• program/1 pedagog/10 dětí    250 Kč/hod. 

• pedagogický dozor     100 Kč/hod.    
  

OZVUČOVÁNÍ A MODEROVÁNÍ AKCÍ 
 

• ozvučování s obsluhou aparatury    600 Kč/hod. 

• ozvučování s obsluhou aparatury a moderování  850 Kč/hod.   

• moderování akce     250 Kč/hod. 

• facilitace akce      250 Kč/hod.  

• zapůjčení prezentační techniky    700 Kč/den  
  

PŮJČOVÁNÍ KOSTÝMŮ 
 

• kostým dospělý                                 80-250 Kč + 20 Kč/den 

• kostým dětský                                  50-200 Kč + 20 Kč/den 
 

Podmínky půjčování kostýmů 

• v den zapůjčení a v den vrácení kostýmu 20 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 100 Kč 

• klient kostým nepere ani neupravuje 

 

PŮJČOVÁNÍ MATERIÁLU 
 
Podmínky půjčení sportovního, turistického a dalšího materiálu jsou stanoveny na základě individuální 
domluvy. 
 

TVORBA A NÁVRHY BUTTONŮ 
 

• 37 mm 30 Kč/ks (1-4 ks), 20 Kč/ks (5-9 ks), 15 Kč/ks (10-49 ks), 10 Kč/ks (50-více) 

• 44 mm 33 Kč/ks (1-4 ks), 23 Kč/ks (5-9 ks), 18 Kč/ks (10-49 ks), 13 Kč/ks (50-více) 

• 56 mm 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. 

 



MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ 
 

• 30-50 Kč/dle velikosti obrázku 
 

Poplatek za malování na obličej je stanoven na základě zvolené náročnosti a velikosti obrázku. 

 

TVOŘIVÁ DÍLNA 
 

• 250 Kč/hod./1 pracovník + materiál dle zvolené techniky 
 

Počet pracovníků je zvolen dle počtu účastníků na akci a dohodnuté tvořivé techniky. 

 

PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH HER 
 

• 1 týden/úterý-úterý                                 50 Kč 

• 1 měsíc/4 týdny      100 Kč 
 

Podmínky vrácení: 

• Zájemce je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu. V případě prodlení platí storno poplatek 
50 Kč za každý započatý den. 

• V případě ztráty jednotlivého komponentu hry (figurka, kostka, přesýpací hodiny, …), kterou jde buď 
zakoupit nebo vyrobit, je zájemce povinen uhradit pokutu 50 Kč. 

• V případě poškození hry je zájemce povinen uhradit plnou pořizovací cenu hry, nebo zakoupit stejnou 
hru. 

• Při vrácení deskové hry musí zájemce počítat s prodlením, způsobeným kontrolou všech komponentů hry 
(cca 10 minut). 

 
 
V Ivančicích 1.3.2021        Mgr. Jana Heřmanová 

ředitelka SVČ Ivančice 

 


