CENTER ZA KULTURO MLADIH
Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana, tel.: 01 2348 200, faks: 01 2348 220
Http://www.pionirski-dom.si, E-mail: tajnistvo@pionirski-dom.si

FESTIVALNA DVORANA

NAJEMI PROSTOROV V PIONIRSKEM DOMU:

1.) FESTIVALNA DVORANA
a.) Osnovni celodnevni najem (od 8. do 24. ure):








1.950,00 EUR
CENA VKLJUČUJE:
uporabo prostora (dvorano z vsemi drugimi spremljajočimi in pomožnimi prostori),
postavitev odra poljubne velikosti (max. 8x5) in panojev različnih velikosti (bež / črna barva),
postavitev miz in stolov
uporaba obstoječega ozvočenja ter osnovna luč
uporaba platna in video projekcije (5000 lm),
uporabo garderobe, ena hostesa, en varnostnik,
dežurno čiščenje, dežurnega delavca in/ali tehnika.

b.) Zahtevni najemi (postavljanje zahtevne scenografije ter izvedba prireditve do jutranjih
ur)
2.450,00 EUR
CENA VKLJUČUJE:







uporabo prostora (dvorano z vsemi drugimi spremljajočimi in pomožnimi prostori),
postavitev odra poljubne velikosti (max. 8x5) in panojev različnih velikosti (bež / črna barva),
postavitev miz in stolov
uporaba obstoječega ozvočenja ter osnovna luč
uporaba platna in video projekcije (5000 lm),
uporabo garderobe, ena hostesa, en varnostnik,
dežurno čiščenje, dežurnega delavca in/ali tehnika.

Doplačila:









Obstoječa scenska luč z oblikovalcem luči – 250 EUR (do 6 ur)
Ozvočenje za glasbene skupine s tonskim mojstrom – od 250,00 EUR dalje (do 6 ur)
Pevski oder: 80,00 eur
Postavitev slavnostnega rdeče preproge – 70,00 EUR
Sledilni svetlobni top – 80,00 EUR
Dodatek za izvedbo prireditve ob nedeljah / praznikih – 20 EUR / uro na osebo
Dodatna hostesa 10 EUR / URO
Dodatni varnostnik 15 EUR / URO
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FESTIVALNA DVORANA

Vse cene so brez 22% DDV

Popusti:




V primeru uporabe dvorane do 14. ure se cena zniža za 50%
V primeru večdnevnega najema dvorane se zniža za 30%
Za nezahtevne prireditve, organizacije javnih kulturnih programov oziroma projektov
(društva ali zavodi ali druge organizacije v javnem interesu), drugi javni zavodi s področja
kulture in Mestna občina Ljubljana se cena zniža za 30%.

2.) MALA DVORANA
Dvorana sprejme do 30 oseb, je tehnično opremljena (video, avdio in luč) in primerna za različna
srečanja ter izvedbe otroških rojstnih dni.
10-50 € / URO
Najnižja cena pokriva le materialne stroške in je namenjena umetnikom. Najvišja cena predstavlja
najvišji možni komercialni najem. Uporaba tehnične opreme se plača dodatno.

3.) BALETNA SOBA
Dvorana je namenjena vadbam plesnih in ostalih rekreativnih skupin.
10-50 € / URO
Najnižja cena pokriva le materialne stroške in je namenjena umetnikom. Najvišja cena predstavlja
najvišji možni komercialni najem. Uporaba tehnične opreme se plača dodatno.

