Ceník pronájmu prostor k 1. 9. 2017
V ceně je káva, čaj, zapůjčení flipchartu a fixy
Příplatek za blok papíru je 100 Kč.
VELKÝ SÁL - víkendové celodenní pronájmy celého studia a zahrady od 9.00
Počet hodin

Cena

1 den

3.000,-

(sobota nebo neděle do 20.00)

1.5 den (např. pá 18.00 - so do 22.00)

4.000,-

2 dny

6.000,-

(sobota do 22h. + neděle do 20.00)

2.5 dny (např. pá 18.00 - ne 20.00)

7.000,-

3 dny celé (např. pá 9.00 - ne 20.00)

8.000,-

VELKÝ SÁL – Po – Pá
Počet hodin

Cena

Cena nad 20 osob

1h.

300 Kč

450 Kč

Celý den do 17,00

2 000 Kč

dle domluvy

08,00 - 17,00

18,00 - 22,00
1h.

400 Kč*

Celý den 08,00 - 22,00

550 Kč

3 000 Kč

dle domluvy

*délka pronájmu - od 4h. a více cena 300 Kč/ 450 Kč (nad 20 os.)
TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST – Po – Pá
(nahodilý pronájem), 08.00 – 17.00

Počet hodin

Cena

1h

180 Kč

3h

160 Kč

4-6h

140 Kč

Celý den

1 000 Kč

TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST – Po – Pá – pravidelný pronájem
(platba měsíčně), 08.00 – 17.00
Počet dní v týdnu

Cena /měsíc

Cena 1 den / 1 hod

1 den

3.200,-

800,-

100,-

2 dny

6.000,-

750,-

94,-

3 dny

7.800,-

650,-

81,-

Při pronájmu malého sálu na masáže účtujeme 50 Kč navíc za vytopení prostoru.

SLUŽBA:
Studio slouží pouze k pronájmu prostoru pro akci lektora/organizátora s vlastní klientelou.
Nedisponuje asistentskou/organizační činností před, při i po akci lektora. V případě, že lektor nemá
zajištěnou vlastní asistentskou/organizační činnost, nabízíme službu tzv. hostesky v jednorázovém
poplatku 500 Kč tak, aby se lektor mohl dostatečně připravit na svou práci.
Činnost zahrnuje: přípravu čajů, kávy (jsou v ceně, standartně však samoobsluha), otevírání klientům,
vítání a uvedení klientely do prostoru, případně výběr vstupného pro lektora a úklid po akci
organizátora (standartně organizátor předává po sobě čistý prostor sám, tj. umytý a uklizený inventář).
Velký sál je možné využít 30 minut před akcí a 30 minut po ukončení akce, tzn. např. pronájem sálu je
od 18.00 do 20.00, pak je sál k dispozici 17.30 a předání je 20.30h, nebo dle domluvy.
V případě prodloužení akce o hodinu účtujeme pronájem dle hodinové sazby v ceníku.
Malý sál je možné využít 15 minut před akcí a 15 minut po ukončení akce, tzn. např. pronájem
masérny je od 18.00 do 20.00, pak je sál k dispozici 17.15 a předání je 20.15h. V případě prodloužení
akce o hodinu účtujeme pronájem dle hodinové sazby v ceníku.
O víkendových akcích je prodloužena příprava na 30 minut před akcí a 30 minut na úklid po akci nebo
dle domluvy.
Po domluvě je v sálu možnost přespání na matracích ve vlastním spacáku 200 Kč/osoba a noc.
www.loona.cz

