
Prevádzková doba - celoročne

Vstupné EUR

dospelí 1,00

žiaci, študenti, dôchodcovia, ZŤP 0,50

Miestnosť

SEVERNÉ KRÍDLO

NÁDVORIE NEOGOTICKÉHO KAŠTIEĽA

Výška nájmu

svadobné fotografovanie

komerčné fotografovanie 

(napr. umelecká ag.)

Storno podmienky pri zrušení prenájmu

2 týždne pred termínom prenájmu

1 týždeň pred termínom prenájmu

4 dni pred termínom prenájmu

48 hodín pred termínom prenájmu

                                                     - zvukár - osvetľovač 13 EUR/hod.

80 EUR 20 EUR

Sadzobník za krátkodobý prenájom priestorov 

V zmysle VZN mesta Galanta č. 22/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta je možné si

  15% z ceny prenájmu

Pri podujatiach, kde je predpoklad zvýšenej spotreby elektrickej energie účtujeme skutočnú spotrebu.

V prenájme priestorov nie je zahrnuté ozvučenie a špeciálne osvetlenie.

6 EUR/hod.

Oslobodenie od poplatkov:

 MsÚ Galanta

Pri podujatiach sa vyžaduje úhrada zálohy za prenájom vo výške 50% z ceny prenájmu.

Záloha musí byť uhradená najneskôr 14 dní pred dňom prenájmu, inak bude rezervácia zrušená.

Ak sa podujatie neuskutoční, záloha prepadá v plnej výške v prospech prenajímateľa.

Za každú ďalšiu hod.

30,00

20,00 20,00

Poskytovanie zliav:

krátkodobo prenajať vymedzené priestory (vstupná hala, schodisko a hala - zimná záhrada) Neogotického

kaštieľa v Galante za účelom fotografovania:

EUR/hod. Každá ďalšia hod.

Zákl. sadzba prvé 4 hod.

Poskytovanie ďalších služieb za odplatu
Službukonajúci pracovník - referent

sobota

nedeľa

  30% z ceny prenájmu

  60% z ceny prenájmu

100% z ceny prenájmu

min. 3x do mesiaca

200 EUR 50 EUR

Vyhradené hodiny vstupu do priestorov NK:  sobota od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Zľavu možno poskytnúť max. do výšky 50% na podujatia, ktoré majú cyklický charakter, tzn. že sa uskutočňujú

SEVERNÉ KRÍDLO NEOGOTICKÉHO KAŠTIEĽA, NÁDVORIE, NEOGOTICKÝ KAŠTIEĽ

  9:00 - 17:00 hod.

14:00 - 17:00 hod.

voľný deň

Zakúpená vstupenka platí aj pre vstup do Renesančného kaštieľa

40,00

pondelok

utorok - štvrtok

  9:00 - 16:00 hod.

piatok

  9:00 - 18:00 hod.

Informácie: Mgr. Peter Kolek

e-mail: kino-galanta@kino-galanta.sk

     v deň pracovného pokoja a v štátny sviatok zvýšenie sadzby o 50%



EUR

20,00

30,00

60,00

plus 15,00

50,00

plus 15,00

3,00

V prípade potreby pre MsKS

Informácie: Anna Juhosová, tel. 780 2632

e-mail: sekretariat@domkulturyga.sk

Platnosť sadzobníka od 01.02.2018

Mgr. Ján Kolek v. r.

riaditeľ

Za každý ďalší m
2
 obsadenej plochy

individuálna dohoda

vlastný stánok bez použitia el. prípojky

vlastný stánok s použitím el. prípojky

občerstvenie

        v prípade použitia el. prípojky

stánok vo vlastníctve MsKS

        v prípade použitia el. prípojky

Informácie: Mgr. Peter Kolek

e-mail: kino-galanta@kino-galanta.sk

Sadzobník za krátkodobý prenájom plochy 

(predajné stánky na nádvorí neogotickéhé kaštieľa, amfiteáter)

Sadzby do MAX. 9 m2 obsadenej plochy


