SOUPIS VYBAVENÍ A SLUŽEB V CENĚ PRONÁJMU

SÁLU ROTUNDA

Cena za pronájem sálu Rotunda zahrnuje:
Pronájem sálu na jeden den v době od 8:00 do 24:00 hodin
Paušální spotřeby elektřiny, vody a nákladů na vzduchotechniku
Provoz jedné vjezdové a jedné vstupní brány
Službu vrátného v pavilonu po dobu pronájmu
Zajištění provozů WC, úklid haly po akci vč. odvozu a likvidace odpadu - záloha ve výši 7.000,-Kč
Zajištění služeb v průběhu pronájmu: elektro/instalo služba, PO dozor
Popis Sálu Rotunda:
Hlediště pro 450 osob (pevné uspořádání)
Sál lze plně zatemnit
Kruhové podium, točna průměr rozměr 7m, výška 36cm
Za podiem 4ks vybavených šaten pro účinkující se samostatným sociálním zázemím
1x projekční rámové plátno 5x3m
1x dataprojektor 8000Ansi Laser FullHD 16: 9
Ozvučení 4x aktivní repro RCF 350W, vhodné pro mluvené slovo na workshopy, kongresy a konference
2x bezdrátový mikrofon Sennheiser G3
Osvětlení:
10x reflektor FHR 1000W
10x reflektor GRH 2000W
8x profilové světlo ETC 850W
6x reflektor 5000W
12x RGB PAR - barevné nasvícení sloupů
1x osvětlovací pult Pathfainder pro bílé scénické osvětlení
Služba techniků v režii po dobu akce
Součástí sálu jsou tlumočnické kabiny
Možnost rozšíření techniky:
Projekce na dvě plátna
Pořízení audia a video záznamu akce
Tlumočnická technika DIGITAL
Ozvučení pro hudební produkci – cena dle doplnění specifikace
Cateringová zóna:
Pro neformální setkání a podávání občerstvení lze využít předsálí mramorové chodby a galerii Rotundy
V případě formálního uspořádání lze využít sousedící haly A1 nebo A2
Vstupní zóna:
Ochoz sálu se dvěma zabudovanými šatnami, obsluha šaten v ceně: 2 osoby po dobu akce (do 8 hodin)
Prostor pro registraci, případně drobnou doprovodnou výstavu
Parkoviště u sálu Rotunda:
Kapacita 150 vozidel v bezprostřední blízkosti budovy
Možné rozšíření na další parkovací plochy v areálu
Cena nezahrnuje:
DPH
Vybavení ochozu sálu a galerie nábytkem - kalkulaci doplníme dle požadovaného vybavení
Catering, ubrusy a výzdobu
Možnost rozšíření:
Rotunda je spojena přímo s halami A1 a A2 pro uspořádání doprovodné výstavy, nebo rozšíření zázemí
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