Ceník pronájmů Evropského školicího centra 2014
Platné ceny od: 11.9.2014
Pronájmy místností:
Ceny nájmů a služeb jsou bez 21% DPH
Zámecké kongresové centrum 1) 2) 3)
Kongresový sál místnost č. 114
Jednací sál místnost č. 117
Knihovna místnost č. 116
Rokokový salónek místnost č. 115
Foyer místnost č. 113
Zrcadlový salónek (tech. místnost) místnost č.123
+ příplatek za vlastní catering (dle rozsahu)
Zámecký pivovar – přední část YMCA
seminární sál
kaple
výstavní sál
Knihovna, klubovna
+ příplatek za vlastní catering (dle rozsahu)
+ příprava před a úklid po vlastní akci
(vlastní příprava klienta)

Ubytování:
Ceny ubytování jsou včetně 15% DPH
celodenní pronájem
6200,-Kč
2900,-Kč
2900,-Kč
4450,-Kč
3750,-Kč
3300,-Kč
990-1980,-Kč/akce
za 1 hodinu
1090,-Kč
1090,-Kč
1390,- Kč
400,- Kč
1200-2400,-Kč/akce
100,- Kč na hod.

Hostelový standard2)
Hotel GARNI *
1 osoba
(40 lůžek v 15 pokojích)
Snídaně (švédské stoly)
Penzionový standard
Hotel GARNI **
dvoulůžkový velký
(3 pokoje)
obsazen 1 osobou
jednolůžkový malý
(1 pokoj)
jednolůžkový mezonetový (1 pokoj)
dvoulůžkový mezonetový (2 pokoje)
obsazen 1 osobou
třílůžkový mezonetový
(1 pokoj)
obsazen 1 osobou
obsazen 2 osobami
2)
3)

za osobu
300,- Kč
100,- Kč
za pokoj3)
2200,- Kč
1500,- Kč
700,- Kč
900,- Kč
1600,- Kč
1100,- Kč
1800,- Kč
1100,- Kč
1600,- Kč

společná sociální zařízení na chodbě
cena včetně snídaně

 účtuje se max. 10 hodin
 účtuje se každá započatá hodina
 Knihovna nebo Klubovna zdarma při ubytování
min. 8 lidí nebo 3 pokojů na penzionu
1) dle smlouvy s NPÚ je klientovi k pronájmu

2)
3)

fakturována částka dle skutečné spotřeby elektrické
energie podle odečtů před akcí a po akci. V zimním
období je potřeba počítat s nutností zapnout
elektrické topení několik dní před akcí. Náklad na
topení je cca 3000 vč. DPH/24 hod.
vysoký tarif: 4.88 Kč, nízký tarif: 2,17 Kč
v ceně pronájmu sálů je 79 ks polokřesel a 10 stolů
pronájem je počítán na 10 hodin, je možné účtovat
nájem půldenní/hodinový (po dohodě se správou
SZ)

Zámecký pivovar – zadní část, ceník schválila Rada Města Litomyšl ceny
A – základní cena / hod.
Sloupový sál
1400,-Kč
Klenutý sál
1400,-Kč
Klenutý + sloupový sál
2500,- Kč
Jízdárna
2500,- Kč
Všechny sály
4800,- Kč
Učebna
400,- Kč

Gastro (kuchyně)
Bar
+ příprava před a úklid po vlastní akci

den
4000,- Kč
1500,- Kč

pronájmů jsou bez 21% DPH
B – snížení cena / hod.
900,- Kč
900,- Kč
1500,- Kč
2000,- Kč
3300,- Kč
200,- Kč

C – výstavy/ den
500,- Kč
700,- Kč
1000,- Kč
1000,- Kč
2000,- Kč
-

den
3000,- Kč
1000,- Kč

100,- Kč/hod.

Ceny A a B platí pro prvních 5 hodin, poté 50 %. U vícedenních akcí platí sleva i pro další dny.
Počítá se max. 12 hodin za den a noc (od 6:00 do 6:00)
Cena zahrnuje náklady na teplo, vodu, el. energii, spotřební materiál na toaletách, zapůjčení mobiliáře a
mzdy personálu.

Služby: (vč. 21% DPH)
Projekční technika, plátno:
Ozvučení:
Pronájem flipchartů:
Tisk, kopírování, laminace, vazba:
Sauna: pouze pro ubytované
Praní prádla: (včetně 21% DPH)
(Pondělí – Pátek, 8:00 – 14:00)

Žehlení:
Kávové přestávky a občerstvení:
Půjčovné:

1200 Kč/1 den
1200 Kč/1 den
120 Kč/den + spotřeba flip. papíru
viz. ceník doplňkových služeb
zapnutí a 1. hodina sauny 220,00 Kč
každá další hodina 50,00 Kč
běžná pračka 200,- Kč/ cca 21 ks
1 pár ponožek 5,- Kč
spodní prádlo 5,- Kč
tričko krátký rukáv 9,- Kč
Tričko dlouhý rukáv 16,- Kč
Košile 23,- Kč
Kalhoty 16,- Kč
Pyžamo 19 ,- Kč
15,- Kč /1 ks
dle objednávky klienta
EŠC nabízí zapůjčení inventáře mimo prostory konferenčních sálů
nebo v případě využití zámeckého kongresového centra mimo režii
EŠC. Půjčovné se řídí dle zvláštního ceníku.

Zprostředkované služby:
Catering / Doprava / Tlumočení / Kulturní akce / Pronájem sportovišť
Ke zprostředkovaným službám účtujeme cenu služby + 15% provize

Systém slev z nájmů sálů YMCA
neplatí pro Zámecké kongresové centrum a Zámecký pivovar – zadní část
1. Pronájem více sálů: V případě pronájmu více sálů…
akce pronájmu sálů

20% z ceny skut.

(neplatí pro cenu přípravy sálu)
A. Pronájem sálů současně s využitím skupin. ubytování (min. 20 lidí nebo 8 pokojů na penzionu)
1. V případě využití nabídky ubytování…
20% z celkové částky pronájmu sálů
2. Další slevy dle míry využití ubytování …
20% - 50% z celkové částky pronájmu sálů
(neplatí pro Zámecké kongresové centrum)
Příklad:

využito 100% pokojů na penzionu
využito 100% postelí na hostelu
využita 100% kapacita ubytování*

20+15% z celkové částky pronájmu sálů
20+15% z celkové částky pronájmu sálů
20+30% z celkové částky pronájmu sálů

Příklad: Dle platného ceníku pronájem sálů činí 10 000 Kč a ubytování bylo využito z 40% celkové
kapacity. Celková sleva z pronájmů činí: 32% (základní sleva 20% + další sleva dle využití kapacity
ubytování 40% z 30, a to je 12%.) klient zaplatí za pronájem sálů 6 800 Kč a za ubytování dle platného
ceníku.
Výše slevy ze skutečné ceny pronájmů se od nabídky může změnit v případě rozdílu skutečného a
objednaného počtu využitých postelí/pokojů.

* míněno u penzionu pokoje, u hostelu postele

Storno-podmínky, platby
Skupinové ubytování:
1. Počet osob ve skupině je možno snížit o maximálně 10% aniž by byl uplatněn storno poplatek.
2. Za osoby, které přesáhnou tento počet, bude účtován storno poplatek dle níže uvedeného rozpisu:
5 - 2 dny před nástupem
1 den předem nebo při nedojezdu
Zkrácení objednaného pobytu
v den příjezdu

50% z celkové ceny pobytu
80% z celkové ceny pobytu
30% za každý zkrácený den

Po klientovi může být požadována záloha až do výše 70% nabídkové ceny.
Do výše ceny 2000,00 Kč vč. DPH je požadována hotovostní platba.

