CENÍK sazeb pro kalkulace akcí v budově Domu kultury a kině VATRA
platný od 1.1.2022

I. Ceník sazeb pronájmu prostor
VELKÝ SÁL

CENA za hod.
2 300 Kč

BALKON (pronajímaný společně s VELKÝM SÁLEM)

300 Kč

BALKON (samostatně)

450 Kč

MALÝ SÁL

850 Kč

DOLNÍ FOYER

860 Kč

HORNÍ FOYER

790 Kč

KLUBOVNA č. 3

670 Kč

KLUBOVNA č. 2

350 Kč

KINO VATRA

II. Ceník služeb

1 500 Kč

CENA za hod.

Pořadatelé

140 Kč

Krátkodobý pronájem - hlavní inspekční služba (HIS)

180 Kč

Bezpečnostní služba

170 Kč

Požární služba

160 Kč

Zvukový technik - základní sazba (do 4 hod)

1 340 Kč

Zvukový technik - každá další hodina (nad 4 hod)

220 Kč

Provozní technik, osvětlovač, jevištní technik

190 Kč

Provozní technik - promítač (pro kino Vatra)

190 Kč

Scénický osvětlovač

220 Kč

Prodej vstupenek

160 Kč

Stěhovák - nosič

130 Kč

Úklid při akci

160 Kč

Služba šatnářky

140 Kč

Poutač na zakázku (za kus) - velikost 2x1,1 metrů, (podklady v PDF, JPG)

700 Kč

Ladění - klavíru, křídla (za kus)
Provize za prodej vstupenek (+ transakční poplatky za on-line platby)
Balíček marketingu a propagace (uveřejnění plakátů a pozvánek) ***
(3 ks plakátu A3 v ceně pronájmu)

2 000 Kč
5 % (2,5 Kč+2 %)
500/ 1500 Kč

III. Ceník zapůjčení technického vybavení

CENA za akci/den

Použití scénického osvětlení (bez obsluhy)

1 000 Kč

Zapůjčení zvuk.aparatury (bez obsluhy): - na akci v DK - velká

3 000 Kč

Zapůjčení zvuk.aparatury (bez obsluhy): - na akci v DK - malá

1 500 Kč

Zapůjčení zvuk.aparatury (s obsluhou): - m i m o DK - velká

6 000 Kč

Zapůjčení zvuk.aparatury (s obsluhou): - m i m o DK - malá

3 000 Kč

Zapůjčení dataprojektoru - malý

300 Kč

Zapůjčení dataprojektoru - střední

600 Kč

Zapůjčení dataprojektoru - velký
Šatna za akci

2 000 Kč
700 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH | Ceník je platný od 1. 1. 2022

*** Specifikace "Balíček marketingu a propagace"

500 Kč

uveřejnění plakátů (vlastních)
max 10 ks plakátů o maximální velikosti A2
max 21 dní před akcí
umístění na vnitřní i venkovní plochy (bez přesného rozpisu)
poznámka: DK si vymezuje právo umístit na plakát přelepku s označením "Tuto akci nepořádá Dům kultury
Vsetín"
uveřejnění na webových stránkách DK - max 21 dní před akcí (dodaný vizuál)
uveřejnění na Facebooku DK - max 21 dní před akcí (dodaný vizuál)

*** Specifikace "Balíček marketingu a propagace - rozšířený"

1 500 Kč

uveřejnění plakátů (vlastních)
max 10 ks plakátů o maximální velikosti A2
termín vyvěšení - ihned po dodání vizuálu (obnovení 1x měsíčně)
umístění na vnitřní i venkovní plochy (bez přesného rozpisu)
poznámka: DK si vymezuje právo umístit na plakát přelepku s označením "Tuto akci nepořádá Dům kultury
Vsetín"
uveřejnění na webových stránkách DK - ihned po dodání vizuálu (+ znovu zmínka každý měsíc)
uveřejnění na Facebooku DK - ihned po dodání vizuálu (+ znovu zmínka každý měsíc)

