CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZS-A
PLATNÉ OD 01. 01. 2019
7. PRONÁJEM PLOCHY PRO PRODEJNÍ AKTIVITY V AREÁLU ZÁMKU VČ. PARKU A
NÁDVOŘÍ PŘI AKCÍCH POŘÁDANÝCH ZS-A (MIMO VZPOMÍNKOVÝCH AKCÍ)
Ceny jsou uvedeny bez DPH:
Zapůjčení stánku / den

400 Kč

A) Ceny dle sortimentu
Květiny, rostliny, zahradní potřeby

100 Kč / bm

Přírodní kosmetika, mýdla, svíčky

100 Kč / bm

Šperky, krabičky, minerály, kameny,
bižuterie, keramika, sklo

100 Kč / bm

klobouky, textil, oblečení, bytové doplňky, peněženky
hračky (ne dřevěné)

200 Kč / bm

malování na obličej, tetování, jízda na ponících

400 Kč

nafukovací atrakce, kolotoče

1000 Kč

dřevěné výrobky, dřevěné hračky, proutěné zboží – vlastní výroba

100 Kč / bm

šité a vyšívané věci, háčkované výrobky – vše vlastní výroba

100 Kč / bm

magnetky, cínové figurky, decoupage

100 Kč / bm

balonky, cukrová vata, cukrovinky

200 Kč / bm

sypané čaje, koření

100 Kč / bm

Pro tento sortiment připojení na elektřinu

+ 100 Kč / stánek

B) Ceny dle sortimentu
Stánek pouze s pitím (alko, nealko)
Pro stánky s alko/nealko připojení na elektřinu

300 Kč / bm
+ 200 Kč / stánek

C) Ceny dle sortimentu
Stánek s občerstvením (tj. včetně jídla)
pro stánky s občerstvením připojení na elektřinu
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400 Kč / bm
+ 300 Kč / stánek

V případě kombinace různých sortimentů v různých cenových úrovních platí pro celý
stánek cena odpovídající sortimentu s vyšším nájemným
Základní sazba a příplatek mohou být upraveny podle charakteru akce a konkrétního
sortimentu a to jak dolů, tak nahoru. Rozhodnutí o výši pronájmu a příplatku za elektřinu je
v kompetenci ředitelky organizace.
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8. PRONÁJEM PLOCHY PRO PRODEJNÍ AKTIVITY V AREÁLU ZÁMKU VČ. PARKU A
NÁDVOŘÍ PŘI AKCÍCH POŘÁDANÝCH ZS-A VE DNY VZPOMÍNKOVÝCH AKCÍ
Ceny jsou uvedeny bez DPH:
Zapůjčení stánku / den

400 Kč

Při více než 2 ks el. spotřebičů (mimo osvětlení)

50 Kč / spotřebič

A) Ceny dle sortimentu
Řemeslní výrobci s předváděním řemesla

150 Kč / bm

Řemesla pouze prodejci

250 Kč / bm

Předměty dárkové, dětské, cukrovinky

350 Kč / bm

Ovoce, zelenina

350 Kč / bm

Ostatní: hračky, ponožky, textil, apod.

600 Kč / bm

Pro tento sortiment připojení na elektřinu

+ 100 Kč / stánek

B) Ceny dle sortimentu
Občerstvení, tepla medovina, punč apod.
Pro stánky s alko/nealko připojení na elektřinu

800 Kč / bm
+ 500 Kč / stánek

V případě kombinace různých sortimentů v různých cenových úrovních platí pro celý
stánek cena odpovídající sortimentu s vyšším nájemným
Základní sazba a příplatek mohou být upraveny podle charakteru akce a konkrétního
sortimentu a to jak dolů, tak nahoru. Rozhodnutí o výši pronájmu a příplatku za elektřinu je
v kompetenci ředitelky organizace.
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