Zámecký areál Čechy pod Kosířem

Ceník pronájmů/ služeb

ZÁMECKÝ PARK
Pronájem vymezené části zámeckého parku/altánu
Pronájem vymezené části zámeckého parku

2 000,00 Kč
dle rozsahu

1 hodina
celodenní akce

3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč

1 hodina
2 hodiny
celodenní akce

3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 500,00 Kč
2 500,00 Kč
dle rozsahu

1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 hodina
celodenní akce

300,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
500,00 Kč
dle rozsahu

1 automobil
2 automobily
akce
akce
akce
akce
akce

ORANŽÉRIE
Pronájem Oranžérie a přilehlých prostor (obsažena suchá i mokrá varianta)
Pronájem Oranžérie a přilehlých prostor
Pronájem Oranžérie a přilehlých prostor

ZÁMECKÉ INTERIÉRY
Pronájem Rodové galerie
Pronájem Velkého sálu
Pronájem Rodové galerie pouze jako mokré varianty
Pronájem Velkého sálu pouze jako mokré varianty
Pronájem vymezené části zámeckého interiéru

POVOLENÍ
Povolení vjezdu vozidel svatebčanů do prostor zámeckého areálu mimo parkoviště
Povolení parkování na zámeckém parkovišti pro účastníky svatby
Povolení vjezdu vozidel cateringu do zámeckého areálu (nutno vždy předem ohlásit)
Povolení stavby párty stanu do velikosti 3 x 3 m
Povolení stavby párty stanu nad velikost 3 x 3 m
Povolení stavby atrakcí

Doplňkové služby
Energie
Zapůjčení zahradních stolů (10 ks)
Zapůjčení zahradních židlí (50 ks, areálu parku max. 20 židlí)
Zapůjčení svatební brány

200,00 Kč
40,00 Kč
20,00 Kč
200,00 Kč

akce
1ks
1ks
1ks

200,00 Kč
zdarma

1/2 hodiny

300,00 Kč

akce

Focení
Zámecké interiéry
Park - pro nekomerční účely

Hudba
Zapůjčení Hi-Fi systému (USB, CD)

Speciální služby
Komentovaná prohlídka zámeckých interiérů pro svatební hosty (1 skupina/25 lidí)
Komentovaná prohlídka zámeckých interiérů a parku pro svatební hosty (1 skupina/25
lidí)
Nacenění a možnosti realizace dalších služeb dle individuální domluvy

1 000,00 Kč

prohlídka

1 500,00 Kč

prohlídka

Platby
Kauce ve výši 2.000,- Kč placena dle smlouvy o pronájmu.
Platba nájmu a doplňkových služeb probíhá bezhotovostně
Po bezproblémovém předání prostoru apod. (předávací protokol) po ukončené akci se kauce automaticky vrací nájemci.

Nákladní automobil nad 3,5 tuny
Vjezd nákladního automobilu nad 3,5 tuny zakázán

Úklid a odvoz odpadu
Úklid pronajatých prostor a odvoz odpadu je zcela v režii nájemce.
(Obsaženo ve smlouvě o pronájmu i v předávacím protokolu).

Slevy
V odůvodněných individuálních případech jsou možné slevy pouze se souhlasem ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci.

*mokrá varianta = jen v případě nepříznivého počasí
* celodenní pronájem = možnost chystání akce den předem 8.00 - 16.00, předání prostor den po akci do 12.00 nebude-li dohodnuto jinak

