CENÍK PRONÁJMU ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ A SLUŽEB MSIC OSTRAVA
PLATNÝ PRO OBJEDNÁVKY OD 1.4.2018
VIP salónek s videokonferenčním zařízením – max. 6 osob ( 31m2 ) TRIDENT
V ceně nájmu: videokonferenční jednotka, 2x LED panel 50“, reproduktorová sestava, stůl, 2x sedačka, 2x
křeslo, přípojné místo HDMI a VGA, wifi
VIP salónek s 3D technologií – max. 7 osob ( 41m2) TRIDENT
V ceně nájmu: panel Full HD 60“ s 3D technologií, 5+1 reproduktorová soustava, 3D blu-ray přehrávač,
přípojné místo VGA a HDMI, 2x sedačka, 3x křesla
Přísálí – max. 8 osob ( 24m2 ) PIANO
V ceně nájmu: Oválný stůl, židle, flipchart
Kruhová zasedací místnost – max. 12 osob ( 48m2) PIANO
V ceně nájmu: Interaktivní tabule Smart Board 685 + Plazmový display Panasonic, datový projektor,
flipchart, kruhový stůl, židle
Žlutá zasedací místnost – max. 12 osob ( 39m2) TRIDENT
V ceně nájmu: interaktivní tabule, prezentační PC za tabulí, flipchart, propojený stůl, židle, přípojné místo
HDMI a VGA
Žlutá zasedací místnost – max. 16 osob ( 50m2) VIVA
V ceně nájmu: interaktivní tabule, prezentační PC za tabulí, flipchart, propojený stůl, židle,
přípojné místo HDMI a VGA
Přednáškový sál – max. 60 osob ( 102m2) PIANO
V ceně nájmu: datový projektor, plátno, ozvučení, flipchart, školní uspořádání stolů, židle
Konferenční sál – max. 120 osob ( 234m2) VIVA
Plátno, 4 LCD display, datový projektor, mikrofony. Rezervace na dotaz.

Ceník pro veřejnost
Název zasedací
BUDOVA místnosti
VIP salónek s VFC
TRIDENT zařízením
VIP salónek s 3D
TRIDENT technologií

Kapacita Cena / 1hodina
6 osob

300,00 Kč

7 osob

300,00 Kč

8 osob

150,00 Kč

12 osob

300,00 Kč

12 osob

350,00 Kč

VIVA

Přisálí
Kruhová zasedací
místnost
Žlutá zasedací
místnost
Žlutá zasedací
místnost

16 osob

350,00 Kč

PIANO

Přednáškový sál

60 osob

550,00 Kč

VIVA

Konferenční sál

120 osob

PIANO
PIANO
TRIDENT

1 000,00 Kč

5hodin nájmu
nepřetržitě

4 500,00 Kč

10 hodin nájmu
nepřetržitě

9 000,00 Kč

Ceník pro nájemce MSIC nad rámec kreditů
Název zasedací
BUDOVA místnosti
VIP salónek s VFC
TRIDENT zařízením
VIP salónek s 3D
TRIDENT technologií

Kapacita Cena / 1hodina
6 osob

260,00 Kč

7 osob

260,00 Kč

8 osob

130,00 Kč

12 osob

260,00 Kč

12 osob

300,00 Kč

VIVA

Přísálí
Kruhová zasedací
místnost
Žlutá zasedací
místnost
Žlutá zasedací
místnost

16 osob

300,00 Kč

PIANO

Přednáškový sál

60 osob

480,00 Kč

VIVA

Konferenční sál

120 osob

850,00 Kč

PIANO
PIANO
TRIDENT

5 hodin nájmu
nepřetržitě

4 000,00 Kč

10 hodin nájmu
nepřetržitě

7 800,00 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Práce technika na místě (úprava uspořádání stolů, zapojení AV techniky apod.) 300Kč / každá započatá
hodina.

Storno poplatky za pozdě zrušené rezervace:
- V případě nezrušení rezervace do 24 hodin před konáním akce, bude účtován storno poplatek ve
výši 30% z celkové ceny objednávky
- V případě neuskutečnění akce a nezrušení objednávky bude účtováno 100% z ceny objednávky.

Povinností uživatelů zasedacích místností a Konferenčních prostor je dodržovat Provozní řád, manipulovat
s technikou a přístroji tak, aby nedošlo k jejich poškození, uhradit vzniklou škodu na zařízeních a vybavení,
které poškodí.
Kontaktní osoba za MSIC:
Vladislava Blahutová
vladislava.blahutova@ms-ic.cz
Tel.: 731 613 429

Nabídka Cateringu
Golis catering
GOLIS catering je schopen zajistit jídlo a pití v podstatě na jakoukoli akci. Zvládá sportovní události
s několika tisíci návštěvníky i rodinné oslavy pro desítky pozvaných. Zajistí pro Vás český, francouzský
italský nebo asijský catering.
GOLIS, spol. s.r.o.
Telefon: +420 724 956 849
Email: catering@golis.name

Mléčný bar NAPROTI
Připraví pro Vás catering, coffee break, nebo zajistí dovoz občerstvení na menší akce dle individuální
domluvy. Sladký i slaný sortiment včetně koláčků.
Email : catering@dr-naproti.cz

SPIRÁLA
Občerstvení na rauty, firemní oslavy, vzdělávací akce, konference i soukromé oslavy. Vytvoří pro Vás
individuální nabídku dle vašich představ. Dovoz na místo konání akce po Ostravě v ceně, další služby jako
zapůjčení nádobí a obsluha jsou možné po domluvě. Občerstvení slané i sladké. (Chlebíčky, kanapky, Quich,
tousty, mini croissanty.
Telefon: +420 606 053 619
Email: akce.spirala@seznam.cz

Retro Hotel Garage
Zajišťuje catering a produkci na klíč od malých rodinných oslav, firemních večírků až po velké akce pro 500
a více osob, teplé i studené rauty, ovocné, salámové, sýrové mísy i saláty.
Telefon : +420 775 720 012, 596 964 683
Email: Info@woodman-as.cz

Restaurace Pustkovecká Bašta
Jsou schopni připravit jakoukoliv oslavu, svatbu, party, dle přání zákazníka ať už v prostorách jejich
restaurace nebo kdekoliv mimo ní, pro jakýkoli počet hostů. Teplý i studený catering.
Telefon :+420 597 305 959

Ollies bistro
Ollies dorty nabízí catering pro všechny typy akcí, společenské, kulturní, prezentační. Vše záleží na
individuální potřebě a požadavcích klienta . Zajímavostí je i mobilní karavan, který téměř okamžitě umožní
výdej jak studených, tak i teplých pokrmů.
Infolinka : +420 603 424 268 ( Denně v provozu od 8:00 hod do 16:00 hod ).
Email: objednavky@ollies.cz

