ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST
Velká, slunná místnost vybavená pro pořádání kurzů, školení, seminářů
nebo workshopů pro větší skupinu osob.
Velikost:57,5 m²
Kapacita
V divadelním uspořádání i uspořádání
do U se do místnosti vejde pohodlně
25 účastníků a k nim 2 lektoři.
Vybavení
27 pohodlných židlí (křesílek), 5 konferenčních
stolků pro účastníky, kožený gauč k odpočinku,
wifi, dataprojektor, reproduktory k PC,
flipchartový stojan s papíry a fixami.
V místnosti je klimatizace, na oknech jsou
pohyblivé venkovní žaluzie, které umožňují plné
zastínění místnosti nebo jen ochranu před
sluncem.
Při školení je v hale k dispozici občerstvení
a nádobí. Úklid (včetně mytí nádobí) je zajištěn
po každém školícím dni.
Cena
● Základní cenapronájmu je 2.800,- Kč + DPH/den (celkem 3.388,- Kč);
v ceně je čaj, káva, cukr, mléko.
● Místnost si můžete pronajmout i za hodinovou sazbu:
-
500,- Kč + DPH/hodinu (celkem 605,- Kč) v době od 08:00 do 18:00,
-
380,- Kč + DPH/hodinu(celkem 459,80 Kč) v době od 06:00 do 08:00
nebo od 18:00 do 22:00.

● O víkendu a svátcích se pronajímá školící místnost za 2.500,- Kč
+ DPH/den (celkem 3.025,- Kč) nebo za 380,- Kč + DPH/hodinu
(celkem 459,80 Kč).
● Speciální cena pro období letních prázdnin je 2.200,- Kč + DPH/den
(celkem 2662,- Kč).
Občerstvení
● K pronájmu místnosti si můžete objednat rozšířené občerstvení za
35,- Kč + DPH/den/1 účastníka (celkem 42,35 Kč); v ceně je čaj, káva,
cukr, mléko, sladké a slané sušenky, a také servis spojený s občerstvením.
● Další možností je nadstandardní občerstveníza 70,- Kč + DPH/den/
1 účastníka (celkem 84,70 Kč); v ceně je káva, čaj, cukr, mléko, sušenky,
čerstvé pečivo, ovoce, a také servis spojený s občerstvením.
* Cena za občerstvení je vždy účtována v min. počtu 15 osob.

Storno podmínky
● Pokud rezervovaný termín zrušíte nejpozději 14 dní před pořádáním
plánované akce, vrátíme Vám celou částku.
● Pokud termín zrušíte 13 až 7 dní před pořádáním, vrátíme Vám polovinu.
● Pokud budete muset zrušit svoji rezervaci méně než 6 dní před plánovaným
termínem, budete muset uhradit celou původně domluvenou částku.
Kde je Vzdělávací centrum a jak se k nám dostanete?
V okolí budovy Astrid je komplikované parkování, ale snadno se k nám
dostanete městskou hromadnou dopravou (pěšky ze stanice metra C
– Vltavská nebo Nádraží Holešovice nebo ze zastávky tramvaje Dělnická).
V obědové pauze oceníte, že lokalita nabízí velký výběr restaurací nebo
jídelen.

Obě místnosti si také můžete pronajmout zároveň a využít je například
pro práci v menších skupinkách.
Pokud se chcete podívat, jak to u nás vypadá, můžeme se domluvit na
nezávazné prohlídce.

Kontakt
Lucie Flajšmanová
telefon: +420 721 847 730
email: 
lucie@tudytam-vzdelavani.cz

