POŽIADAVKA NA PRENÁJOM PRIESTOROV V DOME KULTÚRY V ČADCI
Žiadateľ:

Podujatie:

Dátum:

DIVADELNÁ SÁLA – KINOSÁLA (400 miest)
Spolu hodín
Od - do
Nekomerčné podujatie, príprava
50,00 €/hodina
podujatia
Komerčné podujatie
70,00 €/hodina
ŠATNE PRE ÚČINKUJÚCICH
Dvojmiestna
8,00 € paušál
Viacmiestna (cca 10 osôb)
15,00 € paušál
SPOLOČENSKÁ SÁLA (200 miest)
Nekomerčné podujatie
45,00 €/hodina
Komerčné podujatie
55,00 €/hodina
Stužková
350,00 paušál
Svadba, ples
450,00 paušál
BUFET S KUCHYNKOU
10,00 €/hodina
KLUBOVŇA č. 3
8,00 €/hodina
KLUBOVŇA č. 4
8,00 €/hodina
KLUBOVŇA č. 6
8,00 €/hodina
UČEBŇA č. 35
7,00 €/hodina
UČEBŇA č. 36
10,00 €/hodina
ZRKADLOVÁ SÁLA
12,00/hodina
VESTIBUL
14,00 €/hodina
PÓDIUM - exteriér
10,00 €/hodina
POŽIADAVKA NA SLUŽBY
4/6/8 € hodina/osoba**
Uvádzači (nutné 2 osoby)
.............hodín
4/6/8 € hodina/osoba**
Šatniari (nutné 2 osoby)
.............hodín
Jeden technik musí byť prítomný na podujatí
Technik
10/15/20 €
hodina/osoba**
10/15/20 €
hodina/osoba**

Zvuk
Svetlo
Predpredaj lístkov(vyúčtovanie po
akcii, samostatná zmluva o predaji)

Požičanie návlekov na stoličky
Požičanie obrusov
Zverejnenie podujatia na
mesačnom plagáte DK (100 ks)
Výroba a umiestnenie bannera na
budove Domu kultúry (1 mesiac
pred podujatím)
Výlep plagátov na plagátovacích
plochách v meste Čadca
Suma celkom:

*

nehodiace sa škrtnite

40,00 €
50,00 €

áno *

1,00 € za 1 ks
1,00 € za 1 ks

podľa platného
cenníka

Podpis:

pracovný deň/sobota/nedeľa, sviatok

**

.............hodín
.........€/k
s
...............ks
...............ks
áno *
nie *

4% z predaných
vstupeniek

Požiadavky na techniku (cena dohodou): uveďte v prílohe

Dátum:

.............hodín

.........ks

ks

nie *
formát
....... dní

Spolu €

Cenník výlepu plagátov podľa platného VZN Mesta Čadca
1. Za vylepovanie plagátov sa stanovujú tieto sadzby poplatkov:
POLOŽKA 1
- formát A/4
- formát A/3
- formát A/2, medián
- formát A/1, dvojmedián
- formát A/0, B/0, C/0, D/0
- formát A/0, AB/0,C/0, D/0

0,10 €/1 kus/1 deň
0,15 €/1 kus/1 deň
0,20 €/1 kus/1 deň
0,23 €/1 kus/1 deň
0,25 €/1 kus/1 deň
0,27 €/1 kus/1 deň

POLOŽKA 2 - za prelepenie textov na už vylepených plagátoch, z dôvodu dodatočnej zmeny
obsahu plagátu zavinenej objednávateľom výlepu, je sadzba poplatku 0,07 € za každý 1kus
vylepeného plagátu.
POLOŽKA 3 - za vylepenie plagátov v presklených vitrínach je sadzba poplatku zvýšená o 50%.
2. V prípade vylepenia medziformátov sa použije sadzba poplatku za najbližší väčší formát.
3. Poplatky zahrnuté v položkách 1 až 3 platí objednávateľ výlepu
a) pri doručení záväznej objednávky v hotovosti osobám, ktoré poveril správca plagátovacích plôch
prijímaním platby; za prijatú platbu je správca plagátovacích plôch povinný vydať potvrdenie,
b) na základe záväznej objednávky a následne vystavenej faktúry bezhotovostným prevodom na účet
správcu plagátovacích plôch v lehote splatnosti faktúry.

