CENÍK A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V RÁMCI SVATEBNÍCH OBŘADŮ
Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

1

Základní

S příplatkem

Rubensův sál

5.500 Kč

8.250 Kč

Divadelní sál

6.500 Kč

9.750 Kč

Kaple

6.500 Kč

9.750 Kč

15.000 Kč

bez příplatku

13.000 Kč

bez příplatku

Historický sál
2

Vyčleněná část parku pro obřad (bez exkluzivity )

Svatební obřady mohou z technicko organizačních důvodů v daný den probíhat max. na dvou místech.

Poplatek za vjezd kočárů a koní (nutný souhlas ředitelky organizace)

605 Kč

Povolení pro vjezd každého dalšího automobilu do zámeckého parku

605 Kč

poplatek za vjezd na nádvoří (nutný souhlas ředitelky organizace)

5.000 Kč

Svatební obřady v interiérech zámku
V ceně pronájmu:

koberec, vyzdobení prostoru květinami

30 ks židlí včetně potahů a mašlí (barevně dle aktuálních možností pronajímatele)

fotografování v interiérech zámku v délce 1 hodiny

v den obřadu přítomnost pracovníka zámku pro organizační záležitosti

parkovací místo na parkovišti v zámeckém parku pro 1 osobní automobil, pokud nebude v tu dobu park
uzavřen z důvodu konání akce, pronájmu apod. (viz. smlouva o pronájmu)
SPECIFIKA CIVILNÍCH OBŘADŮ – ŘÍZENÉ MĚSTSKOU MATRIKOU

Termíny a čas těchto obřadů se domlouvají na matrice ve Slavkově u Brna, poté se uzavírá smlouva o
pronájmu prostor se ZS-A

30 minut pronájmu prostor

zajištění hudebního doprovodu při svatebním obřadu (v režii matriky)
SPECIFIKA CÍRKEVNÍCH OBŘADŮ S VLASTNÍM ODDÁVAJÍCÍM

Po ohlášení církevního sňatku na matrice si domlouváte termín obřadu na zámku

Svatební obřad ve vyhlášený termín po skončení sňatků civilních je bez příplatku, v ostatních případech
vždy cena s příplatkem.

45 minut pronájmu prostor

je nutné si zajisti hudební doprovod (hudbě umožněna zdarma 1x zkouška v daném prostoru, čas dle
objednání, ne v den svatby)

Svatební obřady v zámeckém parku (část horního parteru)
v ceně pronájmu:

pronájem prostoru pro obřad v zámeckém parku (délka dle charakteru svatby – civilní či církevní)

pronájem náhradního prostoru v případě nepříznivého počasí (dle aktuálních možností pronajímatele),

20 ks židlí (bílých dřevěných židlí),

koberec, stoly určené pro obřad včetně ubrusů, vyzdobení prostoru květinami.
3

hudební doprovod pouze u civilních obřadů
1

+ 50 % příplatek k ceně pronájmu vybraného prostoru mimo den či místo vyhlášené matrikou (z časových a organizačních
důvodů umožněno pouze první a poslední svatbě).
2
Prostor není vyhrazen pouze pro nájemce, počítejte s možným pohybem veřejnosti
3
U církevních obřadů je hudební doprovod ve vlastní režii

Fotografování
Fotografování novomanželů v interiéru, pokud mají obřad
na zámku Slavkov-Austerlitz
Fotografování novomanželů v interiéru, pokud mají obřad
mimo zámek Slavkov -Austerlitz







zdarma
2.000 Kč

Zájemcům o fotografování je na pokladně zámku přidělen pracovník k doprovodu
Zájemci o fotografování v interiéru zámku musí mít vlastního fotografa.
Doba fotografování v interiérech zámku nesmí přesáhnout 1 hodinu
Do expozice může vstoupit maximálně 8 osob.
4
Je třeba uvést a dodržet čas příchodu na fotografování
Nedostaví-li se objednatel do 15 minut od nahlášeného času nebo se telefonicky předem nedomluví
s pracovníky pokladny, ztrácí nárok na fotografování bez možnosti náhrady.

Občerstvení
Příprava prostoru pro občerstvení: sala terrena; portik; nádvoří zámku; část zámeckého parku

2

Prostor pro svatební občerstvení (bez exkluzivity )

ve vypsané
termíny

mimo dané
1
termíny

2.500 Kč

3.750 Kč

4

V ceně pronájmu:

1,5 hodiny pronájmu prostor

zapůjčení stolů a jednorázových ubrusů (počty dle dohody a možností pronajímatele), koš na odpadky.

Sleva 20% na prohlídku zámeckých interiérů trasy Historické sály či prohlídku expozice „Malé město velkých
dějin“ pro svatebčany v den svatebního obřadu, konajícího se na zámku Slavkov-Austerlitz. Podmínkou je
objednání požadovaného počtu osob předem, nutné také respektovat otevírací dobu zámku.

Svatební hostina
Ceník a služby viz. komerční pronájmy

Dle požadavků nájemce je možné některý další mobiliář zapůjčit z fondu pronajímatele za příplatek;
Ostatní požadavky budou řešeny individuálně dle dohody nájemce s pronajímatelem.
1

+ 50 % příplatek k ceně pronájmu vybraného prostoru mimo den vyhlášený matrikou (z časových a organizačních důvodů
umožněno pouze první a poslední svatbě).
2
Prostor není vyhrazen pouze pro nájemce, počítejte s možným pohybem veřejnosti
4
Podmínkou je vykonání svatebního obřadu na našem zámku

