NABÍDKA ŠKOLICÍCHO A PREZENTAČNÍHO CENTRA – CEROP Kolín
Příspěvková organizace CEROP Kolín si Vám dovoluje nabídnout k pronájmu klimatizované ozvučené
sály společně se školicí místností. Tyto prostory se nachází v budově Podnikatelského inkubátoru
CEROP Kolín. Sály jsou vhodné pro pořádání konferencí, seminářů a školení, firemních zasedání a to
s kapacitou až 80 míst.
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:00 – 15:00
7:00 – 15:00
7:00 – 15:00
7:00 – 15:00
7:00 – 12:30

Popis a technické vybavení:
 sály se nachází v těsné blízkosti centra města Kolín v budově Podnikatelského inkubátoru –
CEROP Kolín (Sokolská 1095, 280 02 Kolín 2)
 celková kapacita sálů je až 80 míst k sezení při divadelním uspořádání židlí
 k dispozici je audio a video technika, hlasová zařízení, LCD televize, DVD přehrávač,
dataprojektor, velké promítací plátno
 v obou sálech je možnost připojení na internet (Wi-Fi) v rámci ceny pronájmu
 možnost využití kuchyňky k přípravě občerstvení
 cena za pronájem je včetně přípravy sálů / školicí místnosti / hodinové kanceláře a úklidu
Po předchozí domluvě zajistíme také občerstvení formou cateringových služeb.
Veřejné parkoviště je přímo u budovy podnikatelského inkubátoru.

Charakteristika sálů:
Plocha
(m2)

Kapacita

Ozvučení

Klimatizace

Internet

Prezentační
technika

Historický sál*

191

80 osob

ano

ne

ano

ano

Konferenční sál*

183

80 osob

ano

ne

ano

ano

Školící místnost*

96

32 osob

ano

ano

ano

ano

Sál

* Poznámka: ve všech sálech je možnost využití IT techniky již v ceně pronájmu.
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Ceník pronájmu školicího, prezentačního centra a techniky:
Cena za hodinu v provozní době
budovy

Cena za hodinu mimo provozní dobu
budovy

Historický sál

512,- Kč

590,- Kč

Konferenční sál

512,- Kč

590,- Kč

Školící místnost

537,- Kč

636,- Kč

Sál

*Poznámka: uvedené ceny jsou včetně využití IT techniky.
Zapůjčení flipchartu (včetně příslušenství): 102,- Kč.

Smluvní pokuta za zrušení rezervace dle objednávky:





3 a více pracovních dnů před datem pronájmu ........................... storno poplatek neúčtujeme
2 pracovní dny .................................................................................30% částky dle objednávky
1 pracovní den .................................................................................50% částky dle objednávky
v den pronájmu, nenahlášení zrušení rezervace ...........................100% částky dle objednávky

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Případné úpravy ceny pronájmu může provést pouze statutární zástupce organizace – ředitel.
V souladu s projektem Program Prosperita Výzva IV|č. projektu 5.1 PP 04/036|2015|Město Kolín
může být podnájemci poskytnuta částečná podpora na úhrada podnájmu v režimu de minimis. Pro
více informací o získání podpory kontaktujte recepci podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín.

Kontakt:
recepce Podnikatelského inkubátoru – CEROP Kolín
Tel.: 321 400 751
E-mail: info@cerop.eu
Web: www.cerop.eu
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