
CENÍK KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ PROSTOR V CITADELE

(ceny jsou uváděny včetně DPH)

Vhodný pro pořádání plesů, koncertů, firemních večírků, výstav, tanečních soutěží apod.
Na sále je pódium, taneční parket i velký a malý bar s obsluhou.
K pronájmu společenského sálu při větších akcích je možné využít například Café Bar Citadela, 
který je k dispozici jako prostor pro druhou scénu. 
Celková kapacita společenského sálu je 413 míst k sezení (viz. Plán uspořádání stolů). 
Základní rozmístění - 393 míst + stoly pod pódiem - 20 míst.
Celková kapacita sálu na stání je 800 osob

                                                      Cena / hod.

Plesy - paušální častka 29.000 Kč
Cena zahrnuje: pronájem sálu včetně zázemí, šatny, bezp. technik, 
využití plátna a projektoru, 
max. 6 hodin přípravy + 1 hodina na úklid akce
zdarma využití Café baru v případě, že bude využit jako druhá scéna

Ostatní akce - 3.500 Kč / hod.
Konec akce nejpozději v 16.00 hodin    
Min. cena pronájmu vč. přípravy 5.000 Kč
Cena zahrnuje: pronájem sálu včetně zázemí, šatny, bezp. technik,   2x šatnář/uvaděč,  
využití plátna a projektoru
max. 1 hodina přípravy + 1 hodina na úklid akce

Akce v ostatních odpoledních a večerních hodinách - 5.000 Kč / hod.
K
Min. cena pronájmu vč. přípravy 6.500 Kč
Cena zahrnuje: pronájem sálu včetně zázemí, šatny, bezp. technik, 2x šatnář/uvaděč,  
využití plátna a projektoru 
max. 1 hodina přípravy + 1 hodina na úklid akce

Příprava nad započítané hodiny v ceně pronájmu - 1.000 Kč
Základní osvětlení akce s obsluhou - 300 Kč
Šatnář/uvaděč - 150 Kč
Osvětlovací technika s obsluhou (příprava a nastavení základního a scénického osvětlení sálu ) - 3.000 Kč/akce
Profesionální ostraha dle typu akce - zajišťuje Citadela - 200 Kč/osoba
Možnost zajištění externího profi zvukaře - cena na vyžádání dle typu akce

               

 

3x šatnář/uvaděč,

aždá další započatá hodina pronájmu 3.500 Kč

SPOLEČENSKÝ SÁL

Občerstvení a bary zajišťuje výhradně Citadela.
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