Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
U Sadů 323
276 01 Mělník

Ceník pronájmů MKD Mělník
Ceník je platný od ledna 2021.

Pronájem DIVADELNÍHO SÁLU
7.500 Kč dětské představení (předprodej vstupenek MEKUC– alespoň 8 řad)
9.500 Kč dětské představení (bez předprodeje vstupenek nebo s menším objemem než 8 řad)
Dopolední vzdělávací akce a představení pro školy mají 50% slevu ze 7.500 Kč za každé uvedené představení.
V ceně nejsou zahrnuty šatnářky ani pořadatelská služba.
12.000 Kč celovečerní představení (předprodej vstupenek – alespoň 8 řad)
16.000 Kč celovečerní představení (bez předprodeje vstupenek)
V ceně pronájmů je běžná spotřeba energií, vybavení toalet, úklid, pronájem šaten, pořadatelská služba,
divadelní šatny, základní osvětlení – zapnutí na začátku a vypnutí na konci akce, požární hlídka, běžná ostraha
ve foyer v přízemí (ostraha pronajímatele neodpovídá za majetek ani za bezpečnost účinkujících). Přípravu scény
akcí si zajišťuje podnájemce sám (baletizol, aparatura, kulisy apod.).
Pronájem TANEČNÍHO SÁLU
800 Kč / hodina			

sazba mezi 8–18 hod.

Pronájem HUDEBNÍHO SÁLU
500 Kč / hodina			

sazba mezi 8–18 hod.

Pronájem VSTUPNÍ HALY
500 Kč / hodina			

sazba mezi 8–18 hod.

Pronájem KONFERENČNÍ SÁLU
200 Kč / hodina			
sazba mezi 8–18 hod.
V ceně pronájmů je běžná spotřeba energií, vybavení toalet, úklid, pronájem šaten (bez obsluhy), základní
osvětlení – zapnutí na začátku akce a vypnutí na konci akce, požární hlídka, běžná ostraha ve foyer v přízemí
(ostraha pronajímatele neodpovídá za majetek ani za bezpečnost účinkujících). Přípravu scény akcí si zajišťuje
podnájemce sám (baletizol, aparatura, kulisy apod.).
Pronájem prostor MKD za účelem uspořádání PLESU:
14.000 Kč
V této ceně je zahrnut pronájem prostor MKD, zapůjčení reprobeden a propojení s technikou účinkujících,
zapůjčení stolů a židlí, zapůjčení a instalace projekčního plátna, běžná spotřeba energií a služba požární hlídky.
Hodinová sazba o víkendech se navyšuje o 25 %.
Ke všem cenám se připočítává sazba 21 % DPH.
Mekuc, o.p.s., si vyhrazuje právo cenu za pronájem smluvně upravit.
Minimální doba pronájmu je 1 hodina. K podnájmu, který překročí dobu trvání 48 hodin, se neúčtuje DPH.
Ceny pronájmu nezahrnují další služby a pronájem techniky.

Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
U Sadů 323
276 01 Mělník

Ceník služeb
Ceník je platný od ledna 2021.
Ke všem níže uvedeným cenám je potřeba přičíst DPH 21 %.
velká aparatura		 2.000 Kč / akce
(velká kapela + max. 4 ks mikrofonů)
malá aparatura		 1.000 Kč / akce
(2 bedýnky + mikrofony – max. 4 ks)
zvukař – velké zvučení		 2.000 Kč / zkouška, 2.000 Kč / představení
zvukař – malé zvučení		 1.000 Kč / zkouška, 1.000 Kč / představení
(zapojení mikrofonu a bedýnek)
osvětlení s jednoduchou choreografií		 1.000 Kč / zkouška, 1.000 Kč / představení
osvětlení se složitou choreografií		 2.000 Kč / zkouška, 2.000 Kč / představení
osvětlení – zapůjčení kabiny		 1.000 Kč / zkouška, 1.000 Kč / představení
(pouze s dozorem našeho zaměstnance)
manipulant		 1.000 Kč / akce / osoba
(lze poskytnout pouze po dohodě)
šatnářky		 150 Kč / hod. / osoba
(pro 1. a 2. patro zvlášť)
klavír – cena za naladění klavíru přefakturovaná dle skutečnosti (pronájem), 1000 Kč / ples
mikrofon		 150 Kč / akce / ks
(nad rámec zápůjčky s aparaturou)		
mikrofon bezdrátový		 1.000 Kč / akce / ks
plátno		 500 Kč / akce
(instalace a deinstalace plátna DS, HS zdarma)
projektor		 1.000 Kč / akce
panel		 30 Kč / den / ks
zapůjčení ubrusů		 20 Kč / ks
		 150 Kč / hudební sál / akce
		 300 Kč / taneční sál / akce
		 500 Kč / celý MKD / akce
kolečka do šaten		 1.000 Kč (vratná kauce), 50 Kč (ztráta kolečka) / akce
praktikáble		 100 Kč / akce / ks
(divadelní sál max. 8 ks velikost 1 x 2 m –nohy 50 cm,
taneční sál max. 12 ks velikost 1 x 2 m – nohy 40 cm; nelze přenášet mezi sály)
předprodej vstupenek		 5 % provize z každé prodané vstupenky
wi-fi		zdarma
úklid nad běžný rámec		 1.000 Kč / akce

