CENÍK SLUŽEB OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ

Cena zahrnuje zpřístupnění daného prostoru a jeho uzavření pro veřejnost, a dále náklady
spojené s technickým i personálním servisem pro příslušnou akci ze strany Oblastního muzea
(náklady za energie, personální náklady na přípravu a dozor akce; zapůjčení základního vybavení
a jeho odvoz, manipulace a instalace; úklid před i po akci).
Cena nezahrnuje specifické požadavky na zajištění akce, které nejsou v technických a
personálních kapacitách muzea (např. ozvučení a náklady spojené s hudební či jinou produkcí,
občerstvení, nákup darů, zajištění a stavba konstrukcí pro produkce aj.)
V jednotlivých případech lze domluvit slevu či uspořádání akce zdarma (např. pro akce
samosprávních celků a úřadů, školních a zájmových zařízení, odborných institucí, neziskových
organizací aj.)

Akce externích organizátorů:
Uvedené ceny platí za každou započatou hodinu (vč. příprav).

Kostel sv. Kateřiny

1000,- Kč

Sklepení (radnice)

700,- Kč

Expozice gotiky (radnice)

500,- Kč

Výstavní sál (radnice)

500,- Kč

Mnišský dvorek (radnice)

500,- Kč

Přednáškový sál (hlavní budova)

500,- Kč

Výstavní sál (hlavní budova)

500,- Kč

Příplatek za každou započatou hodinu pro akce mimo otevírací dobu muzea činí
50 % ceny.
(Otevírací doba muzea: PO: zavřeno; ÚT-PÁ 9-17 hod.; SO 13-17 hod.; v červenci, srpnu a
adventním období také NE 13-17 hod.)
V případě zpřístupnění prostor na více než jeden den lze sjednat smluvní cenu.

Svatby (kostel sv. Kateřiny, sklepení, Mnišský dvorek):
Cena zahrnuje zpřístupnění daného prostoru a jeho uzavření pro veřejnost, a dále náklady
spojené s technickým i personálním servisem ze strany Oblastního muzea (náklady za energie,
personální náklady na přípravu a dozor; odvoz, manipulace a instalace vybavení; úklid před i po
svatbě).
Cena nezahrnuje specifické požadavky na zajištění svatebního obřadu, které nejsou
v technických a personálních kapacitách muzea (např. ozvučení a náklady spojené s hudební či
jinou produkcí, občerstvení, dary, výzdoba aj.).
Zajištění prostoru ze strany muzea nezahrnuje administrativu a organizaci svatebního obřadu
(zajištění termínu a služeb matričního úřadu, zajištění oddávajícího, organizace průběhu a
programu svatebního obřadu vč. usazení svatebčanů, aj.)

Verze standard
(zákl. příprava v rozsahu max. 1 hod., obřad max. 1 hod.,
foto ve vnitřních prostorách muzea max. 0,5 hod.)

1500,- Kč

Verze nadstandard
(příprava v rozsahu max. 3 hod., obřad max. 2 hod.,
foto ve vnitřních prostorách muzea max. 1,5 hod.)

3000,- Kč

Jednorázový příplatek za konání svatebního obřadu mimo otevírací dobu muzea činí 1000,- Kč.

