Pronájem prostor ekocentra Domu ochránců přírody
K dispozici jsou místnosti s kapacitou 15 -30 osob.
Pro Vaši akci nabízíme následující prostory:
SÁL (až pro 30 osob) - zde odkaz na stránku s fotkami o sále.
KLUBOVNA (až pro 15 osob) – zde odkaz na stránku s fotkami o klubovně.
CELÉ EKOCENTRUM – zde odkaz na stránku s fotkami a informacemi o celém ekocentru.
UBYTOVÁNÍ – odkaz na stránku s fotkami s ubytováním.
Aktuální ceník pronájmů místností najdete na konci tohoto souboru.

SÁL

Popis: prosvětlená velká místnost s výhledem na divokou zahradu.
Přibližná kapacita místnosti: 30 osob.
WC: v přilehlé místnosti: (dámské, pánské).
Odkládání šatů: věšák na šaty ve velké předsíni před sálem.
Kuchyňka: vybavena dřezem, rychlovarnou konvicí, cca 30 hrnečků a cca 30 skleniček.

Další standardní vybavení:
- sál je vybaven 11 ks dřevěných stolů a cca 35 ks dřevěných rozkládacích židlí
- Wi-Fi
- Součástí vybavení jsou i nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo, tetrapaky, bio, směs).
- Dataprojektor
- flipchart (+fixy)

KLUBOVNA

Popis: střešní prosvětlená místnost s velkým kulatým oknem a kobercem. Vhodná hlavně pro cvičení,
nebo pro menší workshopy či porady.
Přibližná kapacita místnosti: 15 osob.
WC: v přilehlé místnosti (dámské, pánské) + sprchový kout.
Odkládání šatů: věšák na šaty ve velké předsíni před sálem v přízemí.
Kuchyňka: vybavena dřezem, rychlovarnou konvicí, cca 15 hrnečků a 15 skleniček.
Další standardní vybavení: sál je vybaven jen kobercem, po dohodě možnost přesunout stůl, židle,
případně flipchart.

UBYTOVÁNÍ

Popis: střešní pokoj, dvě postele, dvě skříně, ložní prádlo.
WC: v přilehlé místnosti (dámské, pánské) + sprchový kout.
Kuchyňka: vybavena dřezem, rychlovarnou konvicí, cca 15 hrnečků a 15 skleniček.

Ostatní fotografie:

Fotografie 1 - Vstup a místo pro parkování.

Fotografie 2 - Příchodová hala

Fotografie 3 - schodiště

Fotografie 4 - kuchyňka u sálu

Fotografie 5 - kuchyňka v prvním patře

Fotografie 6 - chodba v prvním patře nad schodištěm (první dveře vpravo - kuchyňka, druhé dveře - WC + sprchový kout, třetí
dveře – spací pokoj, dveře naproti – klubovna)

Fotografie 7 - zahrada

Fotografie 8 - ukázka výstavy ovocných odrůd

Ceník
hod.

celý den kauce

SÁL
Akce základek ČSOP (případně spřízněných organizací), nekomerční,
pouze ve vztahu k aktivitám ze stanov, schůze, EVVO

Soukromé akce základek ČSOP a členů ČSOP s
20%slevou
Vzdělávací, výchovné apod. „nekomerční“
aktivity
Soukromé akce
Komerční akce

KLUBOVNA
Soukromé akce základek ČSOP a členů ČSOP s
20%slevou

CELÉ EKOCENTRUM (vzdělávací) / celý den
CELÉ EKOCENTRUM soukromé akce
Soukromé akce základek ČSOP a členů ČSOP s
20%slevou
* víkendová přirážka 1000/den
Ubytování
Pronájem pokoje
2 osoby na noc/ 600Kč
1 osoba na noc / 480Kč
Členi ČSOP 20% sleva na ubytování
2 osoby na noc 480Kč
1 osoba na noc 380Kč
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