Odměna za souhlas s užíváním hradu Doubravka
SOUKROMÉ RODINNÉ OSLAVY
Ceny jsou kalkulovány na cca 24 hodin. Ceny jsou k jednání. Platnost ceníku je od 1.9.2020
Delší termín +20% z dohodnutého nájmu, max 2 dny navíc, za předpokladu, že bude dodržena smlouva. Cena je
konečná pro soukromé osoby a rodinné oslavy!
Nutnost na vlastní náklady uvést prostor do původního stavu. (ÚKLID )
VRATNÁ kauce 5.000-20.000 Kč dle rozsahu. V případě porušení smlouvy, poškození či ztrátě vybavení/zařízení
hradu bude kauce použita k úhradě vzniklých škod.

Rytířský sál:
-

………………… kapacita do 80lidí …………………….

2x WC předsálí, vstupní hala, schodiště, terasa
Stoly 14 ks , židle max 60 ks

Kulatý salonek : ………………………………kapacita do 14 lidí………….
-

2 500,-Kč

2x WC, vstupní prostor, 1x kulatý stůl, max 12ks židle, lednice

Kuchyňka:
-

9 900,-Kč

………………………………………………………………..….

3 900,-Kč

Vybavení kuchyňky (lednice 2x, mrazák, myčka, mikrovlnka, varná konvice, varná deska,)

Nádvoří pouze pro soukromé oslavy (svatby, narozeniny, zásnuby…)
VSTUP NA WC : ………………………………kapacita max do 60 lidí………….
4x WC, ( 2 x pánské + 3 pisoáry, + 2 x dámské )
NÁJEMNÍK NA VLASTNÍ NÁKLADY ZAJISTÍ ÚKLID PO ZKONČENÍ AKCE!
neuzavřené: ………………………………………………………………………………….

2 500,-Kč

-

5 000,-Kč

-

Připravené obřadní místo, dle aktuální nabídky
Nádvoří musí být volně přístupné jiným návštěvníkům hradu, umožněno podnikatelské činnosti.
Součástí plochy je možno využít ohniště a „mini parket“ dle dohody( nutno zajistit si vlastní otop!)
nutno zajistit mobilní wc na vlastní náklady.
Ele, voda dle odečtu
KRÁTKODOBÉ AKCE MIMO VÍKENDU ( VE VOLNÝCH TERMÍNECH ) od
2 500,-Kč

uzavřené: …………………………………………………………………………………
-

11 900,-Kč

vybavení viz jako „neuzavřené“
hlavní nádvoří bude pro ostatní příchozí návštěvníky hradu uzavřeno,
nutno zajistit mobilní wc na vlastní náklady
Ele, voda dle odečtu

SVATEBNÍ OBŘAD BEZ PRONÁJMU :

……………..

KAŽDÝ NAPOČATÝ DEN UŽÍVÁNÍ max. 2 dny

2 000,-Kč
+20 %

KOMERČNÍ VYUŽITÍ HRADU – pouze při osobním jednání s AVZO Doubravka.

