Městská kulturní zařízení Jeseník
ul. 28. října 880, 790 01 Jeseník
Internet: www.mkzjes.cz
e-mail: informace@mkzjes.cz

CENÍK PRONÁJMU:
MOBILNÍHO PÓDIA, PIVNÍCH SETŮ A PÓDIOVÝCH ZÁBRAN

Mobilní jevištní podesty, pivní sety a pódiové zábrany v majetku Městských kulturních zařízení p.o. je
možné si pronajmout pro soukromé účely za podmínek uvedených v tomto ceníku.

1. PRONÁJEM JEVIŠTNÍCH PODLÁŽEK

K zapůjčení máme dohromady 16 ks jevištních podest, které se dá složit do rozměrů 8x4.
K podlážkám náleží i nohy ve výšce 30 a 70 cm.
1. KOMERČNÍ NÁJEMNÉ Akce typu politický mítink, obchodní prezentace, firemní kongres nebo
školení, agenturní nebo jiná kulturně-společenská, vzdělávací, nebo sociálně zaměřená akce
pořádaná za účelem zisku. Dále pak jakákoliv soukromá oslava atp.
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Cena pronájmu = 170 Kč/ks/den. Nohy k podestám jsou v ceně pronájmu.
2. NEKOMERČNÍ NÁJEMNÉ
Nekomerční akcí je kulturně-společenská, vzdělávací nebo sociálně zaměřená akce pořádaná
neziskovou organizací nebo fyzickou osobou. Jejím účelem není zisk.
Cena pronájmu = 100 Kč/ks/den. Nohy k podestám jsou v ceně pronájmu.
K zapůjčení máme dohromady 16 ks jevištních podest, které se dají složit do rozměrů 8x4.

2. PRONÁJEM PIVNÍCH SETŮ

Celkem nabízíme k pronájmu 50 ks pivních setů. Jeden pivní set obsahuje stůl a dvě lavice.
Sazba za pronájem pivních setů je 100 Kč/den.
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3. PRONÁJEM PÓDIOVÝCH ZÁBRAN

K pronájmu máme celkem 16 ks zábran, z nichž 8 jsou nášlapové zábrany. Délka jedné je 2 metry.
Cena je 200 kč/1 ks/den.

Obchodní podmínky
V ceně pronájmu není zahrnuta doprava a montáž. Nájemce má možnost vyzvednout si mobilní jevištní
podesty, pivní sety i zábrany po předchozí domluvě na ulici Tovární 1287/4 790 01 Jeseník. Případná
doprava na místo určení ze strany MKZ Jeseník bude účtována sazbou 10 Kč/km, přičemž výchozím
bodem pro výpočet ceny je adresa sídla MKZ. Výše případných škod způsobených na mobilních
jevištních podestách a pivních setech zejména záměrem, nedbalostí či netečností budou fakturovány
nájemci na základě zjištěného rozsahu škod, a to ve výši prokazatelně vynaložených nákladů na jejich
pořízení v případě úplného zničení, popřípadě ve výši nákladů vzniklých provedením oprav s použitím
vlastních pracovníků či jiných dodavatelů. V případě, že škody budou v plném rozsahu opraveny
uživatelem, nebudou fakturovány. Na každý pronájem mobilních jevištních podest, pivních setů či
zábran musí nájemce podat písemnou objednávku, ve které budou uvedeny veškeré požadavky
související s pronájmem.
Tento ceník je platný od 1. 8. 2020.
Zpracovala: Petra Fusová
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