Objednávka – pronájem prostor KD Střelnice J. Hradec
Objednavatel:
Jméno:

…………………………………………………………………………

Adresa sídla (ARES): …………………………………………………………………………
IČ (rodné číslo):

……………………….……… DIČ: …………….……….………….

Statutární zástupce:

…………………………………………………………………………

Telefon:

……………………….……… e-mail: ……………….……………..

Pronájem:

 divadelní sál, včetně vestibulu a šatny (maximálně 558 míst)
 bez použití šatny pro diváky
 kinosál - včetně použití projektoru kina, včetně vestibulu a šatny (max. 198 míst)
 - bez použití projektoru a projekční techniky
 - bez použití šatny pro diváky
 vestibul KD (samostatně)
 kaple sv. Maří Magdaleny (maximálně 121 míst)

Účel pronájmu:

................................................

Datum pronájmu:

................................................

Časy pronájmu:

Převzetí sálu / Příprava akce

od ………… hod.

Vlastní produkce

od ………… hod. do ………… hod.

Vrácení sálu / Vyklizení

do ………… hod.

Předpokládaný počet návštěvníků: ……….
Hlavní pořadatel – jméno a příjmení (přebírá a vrací sál – nutná přítomnost po celou dobu trvání)
…………………………………………………………………………
Ostatní pořadatelé – jméno a příjmení (dohlíží při akci)
………………………………………………………………………….
Jiné požadavky nájemce:
………………………………………………………………………………………………….
! Prodej vstupenek KD Střelnice neposkytuje !
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře dáváte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů městem Jindřichův Hradec jako správcem za účelem
zpracovávání pronájmu prostor v KD Střelnice. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to e–mailem na adresu
strelnice@jh.cz.
S uvedenými osobními údaji bude správce nakládat výhradně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací naleznete na:
https://www.jh.cz/cs/zverejnovane-informace/zasady-ochrany-osobnich-udaju.html

Podpis a razítko

V …………………… Dne……………………

………………..………………

Sazebník nájemného prostor KD Střelnice a kaple sv. Maří Magdaleny
Divadelní sál
Přípravné práce (za 1 hodinu)
Letní období (V. - IX.)
Zimní období (X. - IV.)

880 Kč
1 070 Kč

Vlastní produkce (za 1 hodinu)
1 130 Kč
1 510 Kč

Kinosál
Přípravné práce (za 1 hodinu)
Vlastní produkce (za 1 hodinu)
Letní období (V. - IX.)
700 Kč
1 010 Kč
Zimní období (X. - IV.)
950 Kč
1 380 Kč
Při použití promítacího projektoru kina se připočítává paušální částka 500,- Kč
Nájemné divadelního sálu a kinosálu KD Střelnice zahrnuje šatnu pro účinkující, šatnu pro diváky s obsluhou,
přítomnost osoby odpovědné za provoz sálu (hlavního pořadatele) a technika.
Nájemné se počítá na celé půlhodiny.

Kaple sv. Maří Magdaleny
Vlastní produkce (za 1 hodinu)
Letní období (V. - IX.)
Zimní období (X. - IV.)

1 010 Kč
2 520 Kč (každá další započatá hodina 1 010 Kč)

Nájemné kaple sv. Maří Magdaleny zahrnuje přítomnost osoby odpovědné za provoz objektu.
Nájemné se počítá na celé hodiny.

Vestibul KD Střelnice
pro komerční účely (např. výkup drahých kovů, starožitností, atd.)
Vlastní produkce (za 1 hodinu)
Letní období (V. - IX.)
Zimní období (X. - IV.)

800 Kč
1 080 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceny platí od 1. 1. 2020.
Stanovení ceny za pronájem prostor bylo schváleno Radou města Jindřichův Hradec dne 13. 11. 2019 usnesením č. 1007/36R/2019.

