Příloha Knihovního řádu KJM č. 2b

CENÍK VYBRANÝCH SLUŽEB, UPOMÍNEK A NÁHRAD
Krátkodobý pronájem prostor
Ústřední knihovna, Kobližná 4 – malý společenský sál 5. NP
kapacita:
50 osob (při stolovém uspořádání max. 34)
plocha:
sál 103m², předsálí 52 m²
čas:
8 – 19:30 hod.
vybavení:
PC, dataprojektor, plátno, základní
ozvučení
sazba:
800 Kč za první hodinu, 500 Kč za každou
další započatou hodinu
Doplňkové služby a jejich ceny:
přehrávač CD, MC, MINIdisk, gramofon
mixážní pult AVC Soundcraft MFXi 8 (2x mikrofon hand + stojany, 2 port)
2x reproduktor (vhodný pro hudební skupiny)

100 Kč/akce
1 000
Kč/akce

ozvučovací zařízení s mixpultem Yamaha Stagepas 600i, (2x mikrofon
hand + stojany) 2x reproduktor

500
Kč/akce

ozvučovací systém MIPRO 707 (reproduktor s mikrofonem -1x hand)
flipchart

200 Kč/akce
100 Kč/akce
1 500
Kč/akce
zdarma

piano zn. SCHOLZE
WiFi připojení

Ústřední knihovna, Kobližná 4 – velký společenský sál 5. NP
kapacita:
100 osob (při stolovém uspořádání max. 48)
plocha:
sál 116m²
čas:
8 – 19:30 hod.
vybavení:
smart podium, dataprojektor, plátno, základní
ozvučení
sazba:
1000 Kč za první hodinu, 600 Kč za každou další
započatou hodinu
Doplňkové služby a jejich ceny:
vizualizér
přehrávač CD, DVD
mikrofon – 1x port, 3x hand
flipchart
WiFi připojení

100 Kč/akce
100 Kč/akce
100 Kč/akce
100 Kč/akce
zdarma

Ústřední knihovna, Kobližná 4 – hudební klubovna 3. NP
kapacita:
35 osob
plocha:
62 m²
vybavení:
smart podium, dataprojektor, plátno,
základní ozvučení
sazba:
600 Kč za první hodinu, 400 Kč za každou
další započatou hodinu

Doplňkové služby a jejich ceny:
vizualizér
přehrávač CD, video
mixážní pult AVC Soundcraft MFXi 8 (2x mikrofon hand + stojany, 2 port)
2x reproduktor (vhodný pro hudební skupiny)
ozvučovací zařízení s mixpultem Yamaha Stagepas 600i, (2x mikrofon
hand + stojany) 2x reproduktor
ozvučovací systém MIPRO 707 (reproduktor s mikrofonem -1x hand)
flipchart
piano zn. M-AUDIO
WiFi připojení

100 Kč/akce
200 Kč/akce
1 000
Kč/akce
500 Kč/akce
200 Kč/akce
100 Kč/akce
1 500
Kč/akce
zdarma

Pronájem přenosné techniky v prostorách KJM Kobližná 4:
mobilní dataprojektor + plátno
mixážní pult AVC Soundcraft MFXi 8 (2x mikrofon hand + stojany, 2 port)
2x reproduktor (vhodný pro hudební skupiny)
ozvučovací zařízení s mixpultem Yamaha Stagepas 600i, (2x mikrofon
hand + stojany) 2x reproduktor
ozvučovací systém MIPRO 707 (reproduktor s mikrofonem -1x hand)
hlasovací zařízení – 32 tlačítek
el. piano zn. YAMAHA
osvětlení (4x reflektor, 2x stojan)

500 Kč/akce
1 000
Kč/akce
500 Kč/akce
200 Kč/akce
500 Kč/akce
1 500
Kč/akce
500 Kč/akce

Ceny jsou finální
Cena zahrnuje:
 přístup do pronajímaných místností výtahem pro veřejnost v atriu nebo hlavním
 schodištěm
 šatnu v přízemí budovy (atrium)
 dostupnost organizačního pracovníka pronajímatele po dobu konání akce
 obsluhu techniky v případě jejího pronájmu
 vybavení sedacím nábytkem, pultem pro předsedající a řečníky a nádobím
 (stolové uspořádání a nádobí nutno objednat předem)
 označení místa konání akce ve vnitřním orientačním systému (vstup do budovy,
 atrium, schodiště, před pronajímaným prostorem)

 sociální zařízení
 úklid prostor po akci
Pro nekomerční akce (školy, neziskové organizace apod.) lze z uvedených cen
dohodnout slevu. Kontakt: e-mail: kultura@kjm.cz , telefon 542 532 104.
Žádost o pronájem je možné odmítnout bez udání důvodů.

