CENÍK PRONÁJMU ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ A SLUŽEB MSIC OSTRAVA
PLATNÝ PRO OBJEDNÁVKY OD 1. 6. 2022
Zasedací místnost 2.12 – max. 12 osob (39 m²) TRIDENT
V ceně nájmu: interaktivní tabule, flip chart, přípojné místo HDMI a VGA
Zasedací místnost 2.09 – max. 16 osob (50 m²) VIVA
V ceně nájmu: interaktivní tabule, flip chart, přípojné místo HDMI a VGA
Konferenční sál – max. 120 osob (234 m²) VIVA
V ceně nájmu: plátno, 4x LCD display, dataprojektor, mikrofon, PC, reproduktory. Rezervace na dotaz.
Kruhová zasedací místnost – max. 12 osob (39 m²) PIANO
V ceně nájmu: interaktivní tabule, flip chart včetně příslušenství, dataprojektor, plazmový displej
Přísálí – max. 8 osob (24 m²) PIANO
V ceně nájmu: flip chart, plátno, LCD televizor
Přednáškový sál – max. 60 osob (102 m²) PIANO
V ceně nájmu: datový projektor, plátno, dálkový ovladač, mikrofon, flip chart
COWORK – max. 10 osob (112 m²) PIANO
V ceně nájmu dataprojektor, plátno, wifi, flip chart
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Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Práce technika na místě (úprava uspořádání stolů, zapojení AV techniky apod.)
350 Kč/ 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
zřízeních a vybavení, které poškodí.

Kontaktní osoba za MSIC:
Barbora Švidrnochová
Barbora.svidrnochova@ms-ic.cz

NABÍDKA CATERINGU:

MALEDA
Email: objednavky@maleda.cz
https://www.maleda.cz/index.php/eshop-top
Tel: 777 287 643
Bistro IN
Email: bistroin@seznam.cz
https://www.bistroin.cz/
Tel: +420 597 307 071
Passion for food
Email: O.Dubjel@seznam.cz
Tel: 727 822 082

