Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné -Ráji z.s.,
Kubiszova 133/1a, 734 01 Karviná – Ráj, IČO: 709 060 68

Ceník nájemného Domu PZKO v Karviné-Ráji
Ceník úhrad za pronájem
(V ceně není zahrnuto zakládání stolů, výzdoba ani polírování nádobí)
1.1. Pronájem objektu včetně baru, přípravny jídel, sociálních zařízení a zahrady.
1.1.1. Jednodenní akce: pátek nebo sobota nebo neděle nebo svátek
a. v zimním období od 1.11. do 30.4.
do 30 osob/nad 30 osob
5.500 Kč/7.500 Kč
b. v letním období od 1.5. do 31.10.
do 30 osob/nad 30 osob
5.000 Kč/7.000 Kč
1.1.2. Jednodenní akce: pracovní dny kromě pátku
do 30 osob/nad 30 osob
1.500 Kč/2.000 Kč
Poznámka: Objekt může být předán do pronájmu po předchozí domluvě v den před konáním akce a odevzdán
následující den po konání akce, přičemž cena zůstává stejná.
1.1.3.
Dvoudenní a vícedenní akce se vypočtou vynásobením ceny za jeden den x počet dnů
1.2. Pronájem objektu v den po ukončení akce předání po 12:00 hodině - příplatek
500 Kč
1.3. Poplatek za zapůjčení ubrusů
40 Kč/ks
1.4. Hodinový pronájem objektu. Týká se času do 5 hodin trvání akce (předání a převzetí v tentýž den)
a. pracovní den: 1. hodina/každá započatá hodina
1.000 Kč/500 Kč
b. sobota, neděle, svátek: 1. hodina/každá započatá hodina
2.000 Kč/500 Kč
1.5. Poplatek za zapůjčení dalšího vybavení, hry, prodlužovačky, apod.
300 Kč
1.6. Polírování vydaného nádobí – v den pronájmu
1.500 Kč
1.7. Výzdoba sálu, založení stolu
dle dohody
1.

2. Ceník ostatních úhrad a služeb v případě využití:
2.1. Poplatek za úklid (po akci), zametení a vytření všech místnosti, umytí záchodů a umývadel,
úklid stolů a uložení na původní místo
1.500 Kč
2.2. Poplatek za umytí nádobí (po akci)
500 Kč
2.3. Poplatek za odvoz odpadů (po akci)
500 Kč
2.4. Poplatek za zničení jednotlivých kusů vybavení jídelních souprav (po akci)
50 Kč/kus
2.5. Poplatek za zničení ubrusu (po akci)
400 Kč/kus
2.6. Úhrada za škody
dle faktury za provedení služeb
3.

Slevy
Úhrady pro členy PZKO Karviná Ráj se snižují:
3.1 U aktivních členů pěveckého sboru, klubů a výboru minimálně o 50 % z celkové ceny úhrad za pronájem dle bodu 1.1.
až 1.4. Další snížení je možno dohodnout s předsedkyní výše jmenovaného spolku.
3.2 U ostatních členů výše jmenovaného spolku o 25 % z celkové ceny úhrad za pronájem dle bodu 1.1. až 1.4.
4. Úhrada:
a) V hotovosti v den podpisu smlouvy, tj. minimálně 14 dnů před konáním akce nebo
b) Převodem po podpisu smlouvy do 3 pracovních dnů v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě

Tento ceník je platný od 8. 3. 2021. Projednáno a schváleno na jednání výboru Místní skupiny Polského kulturně osvětového svazu v Karviné -Ráji z.s. dne 07. 03.2021.

Mgr. Ksenia Stuchlik
předsedkyně

