Ceník pronájmů konferenčních prostor
Městského kina Mikulov
Městské kino se nachází v centru města, jen pár metrů od Náměstí a přímo před budovou se nachází
parkovací plochy.

KINOSÁL
Konferenční prostory:
Pronájem kinosálu, foyer, WC, zázemí

10 000 Kč / den, 1 500 Kč / hodina

Pronájem kinoklubu, WC

5 000 Kč / den, 800 Kč / hodina

Pronájem celého komplexu

12 000 Kč / den, 2 000 Kč / hodina

Technické vybavení:
Kinosál (data projektor, projekční plátno, ozvučení)

cena dle dohody

Data projektor

600 Kč / den

Ozvučení

1 000 Kč / den (bez technika)

Flipchart

zdarma

Notebook

1 000 Kč / den

Kancelářské potřeby (blok, tužka)

50 Kč /osoba

WIFI připojení na internet

zdarma

Gastro inventář (ubrusy, párty stoly, sklo ….)

cena dle požadavku

Personální zajištění:
Produkční zajištění akce /koordinátor, asistence

300 Kč / hodina

Technické zajištění – zvukař

500 Kč / hodina

Technik (jevištní pracovník)

300 Kč / hodina

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%). Do pronájmu konferenčních prostor je zahrnuta příprava.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
• pódium (12 x 4,5 m)
• 12 stmívaných okruhů
• Světelný a zvukařský pult
• Světla: 14 FHR 1 0001
• 3krát připojení na XLR kabel
• ozvučení sálu (3D technologie)
• konferenční projektor
• projekční plátno
• bezdrátové mikrofony
• notebook
• WI-FI internet
• Divadelní osvětlení FHR 1000 -12 ks, LED 2ks, PAR 64 4 ks, PROFIL 2 KS, možnost
instalace trussu
KAPACITA
• divadelní úprava - 199 osob
• rozměr 300 m²
VYUŽITÍ
• kongresy, divadelní představení
• koncerty
• velké reprezentativní společenské a firemní akce
• prezentace firem
KINOKLUB
TECHNICKÉ VYBAVENÍ
• konferenční projektor
• projekční plocha (7 x 5 m)
• bezdrátové mikrofony
• notebook
• projektor
• WI-FI internet
• bar, lednice, inventář
KAPACITA
• divadelní úprava - 120 osob
• stolová úprava - 60 osob
• rozměr 300 m²
VYUŽITÍ
• semináře, workshopy, narozeninové oslavy, prezentace firem ...
• divadelní představení
• koncerty
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Rozmístění světel je zachyceno v samostatném dokumentu

