NABÍDKA ŠKOLICÍHO
A PREZENTAČNÍHO CENTRA
Technologické inovační centrum nabízí k pronájmu klimatizovaný ozvučený sál Školicího a prezentačního
centra, který se nachází v budově Podnikatelského inovačního centra. Prezentační sál je vhodný pro pořádání
konferencí, seminářů a školení, firemních zasedání či valných hromad, s kapacitou až 100 míst.

Popis a technické vybavení
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sál se nachází v centru města Zlína v budově Podnikatelského inovačního centra – 23. budova
průmyslového areálu, Vavrečkova 5262,
celková kapacita sálu je až 100 míst k sezení při divadelním uspořádání židlí. Sál je vybaven
lavicovými stoly, které se dají variabilně sestavit podle potřeby,
pro menší akce je možné sál předělit protihlukovou přepážkou na dvě části, kapacita menšího sálu
(sál č. I) je 50 míst k sezení, kapacita většího sálu (sál č. II) je 70 míst k sezení při divadelním
uspořádání židlí,
k dispozici je audiotechnika, dataprojektor, notebook, velké promítací plátno, pevný
i přenosný mikrofon, flipchart, LCD televize, DVD přehrávač,
připojení na internet (Wi-Fi),
stolek pro prezenci, řečnický pult,
v předsálí je připraveno zázemí pro přednášející,
možnost využití kuchyňky k přípravě občerstvení,
cena za pronájem je včetně přípravy sálů / jednací místnosti a úklidu.

Budova Podnikatelského inovačního centra je standardně otevřena od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 hodin, po
dohodě je možné využití konferenčních prostor i v jiném čase, o víkenech.
Po předchozí dohodě zajistíme občerstvení formou cateringových služeb.
Veřejné parkoviště se nachází v bezprostřední blízkosti budovy.

Charakteristika sálů
Sál

Plocha (m2)

Kapacita

Ozvučení

Klimatizace

Internet

Prezentační technika

Sál I

86

50 osob

ano

ano

ano

ano

Sál II

154

70 osob

ano

ano

ano

ano

Velký sál

240

100 osob

ano

ano

ano

ano

Jednací místnost

60

20 osob

ne

ne

ano

ano

Možnosti uspořádání sálů
Možnosti pro uspořádání sálů si prohlédněte v příloze (na konci tohoto dokumentu).

Ceník pronájmu školicího a prezentačního centra a techniky
Sál

cena za hodinu v provozní době
budovy

cena za hodinu mimo provozní
dobu budovy/*

Sál I, II

400,-

600,-

Velký sál

700,-

900,-

Jednací místnost

200,-

-

/* Poznámka: nájemníkům Podnikatelského inovačního centra se navýšení cen za pronájem mimo provozní dubu budovy
neúčtuje.

Dataprojektor

LCD televize

DVD

120 Kč/hod.

Informace na recepci.

Informace na recepci

Zapůjčení flipchartu bez bloku zdarma, cena za 1 papír z bloku – 4,21 Kč.

Poskytnuté slevy
•
•
•

při pronájmu sálů či jednací místnosti na více než 2 hod. poskytujeme slevu 5 %,
společnostem zasídleným v Podnikatelském inovačním centru poskytujeme slevu 10 %,
slevy nelze kombinovat.

Slevy neposkytujeme při pronájmu školicího a prezentačního centra mimo provozní dobu budovy.

Smluvní pokuta za zrušení rezervace dle objednávky
3 a více pracovní dny
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

Kuchyňky pro přípravu cateringu
Vybavení kuchyňky v 4.NP
•
•
•
•

Vybavení kuchyňky v jednací místnosti

dřez,
lednice,
myčka,
rychlovarná konvice.

•
•

dřez,
rychlovarná konvice.

Kuchyňka 4. NP

Kuchyňka jednací místnost 1. NP

300,- Kč/den

100 Kč/den

Cena zahrnuje úklid místnosti, spotřebu vody a elektrické energie.

Ceny jsou smluvní a uvedeny bez DPH
Ceník je platný od 1. 3. 2013

Kontakt
recepce Podnikatelského inovačního centra
tel: +420 573 776 257
email: recepce@ticzlin.cz

MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ
Jednací místnost – 1NP
Uspořádání do U

Velký sál – 4NP
Divadelní uspořádání

Uspořádání do U

Školní uspořádání

Sál 1 – 4NP
Divadelní uspořádání

Uspořádání do U

Školní uspořádání

Sál 2 – 4NP
Divadelní uspořádání

Uspořádání do U

Školní uspořádání

