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CENÍK DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (pronájmů a půjčovného)
Datum vydání ceníku: 1. 1. 2017
Tento ceník zůstává v platnosti do vydání nového ceníku. Ceny jsou smluvní a jsou určeny dle kalkulací
nákladů na provoz i opotřebení. Obvyklá perioda do vydání nového ceníku je 3 roky.
Veškeré pronájmy a zápůjčky jsou smluvně podchyceny (smlouva o pronájmu, smlouva o zápůjčce).
Poplatek za jednorázový pronájem nebo zápůjčku se vybírá v hotovosti (při převzetí prostor/vybavení) nebo
fakturou pokud se smluvní strany dohodnou. V případě středně a dlouho dobých pronájmů je možné
splatnost poplatků vymezit ve smlouvě.

A) Ceník krátkodobých pronájmů prostor v budově Žluté ponorky Turnov, Husova 77
Prostor
Malý sál (cvičební)
I. patro (50m2 )

Velký společenský sál
Přízemí (50m2 + pódium)

nájemné za 1hodinu

za 3-5 hodin

za celý den (až 12hod.)

130,-

300,-

600,-

200,-

600,-

1200,-

Ozvučení velkého sálu

100,-

(bezdrátový mikrofon, aux)

Dataprojektor ve v. sále
Kavárna s kuchyňkou
Klubovna v rámci dalších
pronájmů (na akci)

Malý sál (cvičební)
I. patro

Klubovna samostatná
libovolná (20-40m2 )

Kavárna s kuchyňkou
Přízemí (40m2 )

Hudební zkušebna
suterén, 14m2 (+staré bicí)
Kuchyňka+klubovna
II.patro (20+30m2)

100,50,- ( k pronájmu sálu)

100,- ( k pronájmu sálu)

V ceně pronájmu vel. sálu

60,- ( k jinému pronájmu)

100,- ( k jinému pronájmu)

100,- ( k jinému pronájmu)

90,- ( k jinému pronájmu)

200,- ( k jinému pronájmu)

300,- ( k jinému pronájmu)

80,-

200,-

400,-

120,-

300,-

800,-

120,-

250,-

600,-

100,-

250,-

800,-

Školským zařízením a dobrovolnickým organizacím poskytujeme dlouhodobou slevu v případě, že uzavřou smlouvu o pronájmu v
délce alespoň 10 měsíců. Výše pronájmu se pak stanovuje individuálně.

B) Cena za pronájem prostor pro příležitostné ubytování SVČ Žlutá ponorka
Prostory slouží pro ubytování skupin. Minimální celkový poplatek činí 1000,- Kč. Kapacita prostor určených
k příležitostnému přespávání (ve 2. patře budovy) činí 25 osob s vlastními spacáky. Matrace poskytujeme
do počtu 20. Nevratná záloha za blokování termínu v prostorech pro ubytování činí 1000,-Kč. Neplatí se
žádný další poplatek za energie. V případě zájmu o pronájem dalších prostor SVČ se řídí ceníkem
krátkodobých pronájmů (A) se slevou 50%.
Pevná cena za osobu pro přespávání v budově SVČ je 90,- Kč za noc, včetně dětí od 3 let.

C) Cena za pronájem táborové základny Krčkovice, Hrubá skála
Táborová základna slouží pro ubytování skupin. Kapacita základny činí 60 osob s vlastními spacáky ve 30ti
podsadových stanech. Nevratná záloha za blokování termínu v prostorech pro ubytování činí 2000,-Kč.
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Minimální celkový poplatek činí 2500,- Kč. Ceny energií a vodného + stočného se připočítávají k celkové
ceně dle protokolu o odečtech při přebírání a předávání táborové základny.
Pevná cena za osobu je 60,- Kč za noc, včetně dětí od 3 let.

D) Ceník pronájmu nafukovací atrakce v majetku SVČ Turnov: skákací hrad
rozměry 5x6m, barva žluto-modrá, během provozu je třeba zajistit stálý přívod elektřiny, fukar 1600W
Cena se liší dle doby provozu atrakce:
1 – 4 hodiny

5 – 12 hodin

víkend (2 dny)

1600,- Kč

2400,- Kč

4000,- Kč

Při pronájmu, který je
delší než 2 dny se cena
sjednává individuálně.

Školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Město Turnov, mají dotovanou cenu: 800,- Kč / den
Na akce organizované hlavním sponzorem této nafukovací atrakce, se pronájem skákacího hradu neplatí.

E) Ceník půjčovného za ostatní vybavení SVČ Žlutá ponorka Turnov
Vybavení

Cena za kus

vratná kauce

celkem kusů

nůžkový stan 3x5m

500kč/den

500,-

2

malý tyčový stan 3x3m

50kč/den

0,-

3

velký tyčový „párty“ stan

1200kč/den

1000,-

1

0,(v areálu zdarma)
2000,-

7

zahradní grill (3hořáky, 17kW)

200kč /den za jeden kus
120kč / den více kusů (v areálu zdarma)
600kč/den (při využití max.8hod.)

včetně plynu (min. 4litry PB)
v případě znečištění:

až 600kč/vyčištění

Kin-ball souprava (venkovní)

500kč/den

500,-

1

dětská atletika (souprava Jipast)

300kč/den

300,-

kapesní GPS, Garmin eTrex 20

200kč/den

500,-/kus

10

mikroskop školní Levenhuk

200kč/den

500,-/kus

8

dataprojektor BENQ 2500

400kč /den (při využití max.8hod.)

2000,-

1

promítací plátno profi (2,6x2m)

200kč / den

500,-

2

mikrofon bezdrát SUNHEISER

400kč /den (při využití max.8hod.)

1000,-

1

aktivní reproduktor Yamaha

300kč /den (při využití max.8hod.)

1000,-

1

6x8m

pivní set (= stůl + 2lavice)
vše rozkládací, délka cca 2m

1

V případě, že zapůjčené vybavení neopustí areál SVČ Turnov, Husova 77, je cena zápůjčky i vratné kauce o 50% nižší.
Zápůjčky vybavení na více dní se domlouvají individuálně.

Tomáš Zakouřil, ředitel SVČ Turnov
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