Pronájemní taxy prostor centra Šamanka

Místnost

Seminárka Čajovna
Poradna
Cena za
6x5m
5 x 4 m (plus podium 2x3) 3 x 2 m
+ přehrávač
Hodinu
- jednorázově 300,300,100,- pravidelně 200,200,100,3 hodiny
- jednorázově 800,800,Masérské
- pravidelně
lehátko:
500,500,50,-/hod
Odpoledne a večer
1000,1000,blok
- jednorázově
11:00 – 17:00:
- pravidelně 1000,1000,400,Den
- jednorázově 1500,1500,s lehátkem:
- pravidelně 1500,1500,+ 200,Víkend
- jednorázově 2500,2500,- pravidelně 2500,2500,-

Galerie –
přední místnost
Měsíc: 2500,2 měsíce: 5000,-

Poznámky:
V místnosti Čajovna je podium vhodné pro koncerty - pro koncerty je místnost pronajímána za ceny pravidelných akcí

Typ
kapacity/Místnost
V řadách na židlích
V kruhu

Seminárka

Čajovna

Poradna

50
10 - 15 - na zemi
25 - u stolů

25 - 30
12 - 15 - na zemi
20 - na židlích

Při cvičení
U stolků

6-8

5
20

10 – na pohovkách a
židlích
2
-

Galerie – přední
místnost
Pronajímá se
pouze pro výstavy
obrazů.
Kapacitu místnosti
je třeba
odhadnout osobně
v poměru
k velikosti obrazů.

Seminárka: Místnost s omyvatelnou podlahou. Přírodní světlo prochází dvěma okny na severní straně, jimiž je i
dobře větratelná. Umělé osvětlení pochází z dvojice zářivek s denním spektrem světla v obloucích dvojitě klenutého
stropu. Místnost je vybavena velkými i menšími skládacími stoly a cca 50 židlemi; toto vybavení je uloženo u jedné
ze stěn místnosti a je možné ho zapůjčit i do dalších místností. K dispozici jsou také koberce a polštáře k sezení na
zemi – o koberce a polštáře prosím vždy požádejte obsluhu, která Vám je vydá a po Vašem programu je opět uklidí.
V místnosti je možné i promítání – jako plátno slouží jedna ze stěn. Místnost je vhodná pro cvičení, kurzy
nejrůznějších výtvarných technik, semináře i přednášky pro větší počet osob. Lze ji pronajmout i jako galerii (cena se
neliší od pronájmu přední místnosti jako galerie).
V místnosti je také hi-fi souprava – po předchozí domluvě a instruktáži od personálu je možné si ji zapůjčit pro
přehrávání vlastní hudby (z vlastních originálních CD, z audiokazet, nebo připojením přes jack). Je přísně zakázáno
jakkoliv přesunovat reprobedny – hrozí poškození kabelů. Souprava bude překontrolována při obou předáváních
místnosti. Také prosím nemanipulujte s proutěnými bednami a koši v místnosti ani s jejich obsahem; v případě
zájmu o zapůjčení polštářů, dek a podsedáků, které obsahují, požádejte obsluhu o jejich vyndání. Sportovní vybavení
seminárky není možné si půjčovat.
Již pořádané akce: Přednášky pro širší veřejnost, kurzy intuitivního tance, kurzy dynamického šamanského cvičení,
kurzy spontánního malování a jiných výtvarných stylů, besedy s promítáním, semináře a školení s tématy zdraví a
životní styl.

Čajovna: Místnost s flexibilním interiérem a dřevěnou podlahou, její součástí je vyvýšené podium, taktéž s dřevěnou
podlahou, která je ovšem standardně pokryta kobercem. V této místnosti je poměrně snadné navodit útulnou
atmosféru. Přírodní světlo přichází dvěma okny na jižní straně domu; její umělé osvětlení je spíše tlumené.
V místnosti je možné i promítat – pro tyto účely je upravena západní stěna místnosti. Místnost je vhodná především
pro semináře, přednášky či diskusní skupiny o menším počtu lidí. Využitelná je ovšem i pro cvičení v menším počtu
lidí, koncerty apod. Pozor: Pro přednášky a uzavřené akce je místnost pronajímána až po obsazení Seminárky
v daném termínu.
Již pořádané akce: Kurzy dynamického cvičení pro menší počet lidí, kurzy spontánního bubnování, koncerty, setkání
hráčů deskových her, semináře osobního rozvoje.
Poradna: Nejmenší pronajímaná místnost v Šamance. Díky světlému vybavení a vysokému stropu však vůbec
nepůsobí stísněně. Přírodní osvětlení zajišťuje okno v jižní stěně, umělé pak zářivka. Místnost je vhodná pro diskusní
skupiny, semináře o menším počtu lidí či pro poradenskou činnost. Je také možné využít ji jako masérnu; je možné
zapůjčit si i polohovatelné masérské lehátko za 50 Kč/hod, nebo si donést lehátko vlastní. V místnosti je také
přehrávač CD a audiokazet; jeho případné využití je nutné dohodnout předem, stejně jako zapůjčení CD (včetně
domluvy, která CD si budete půjčovat). Přehrávač i CD budou zkontrolována službou při obou předáváních místnosti.
Projektor: Je možnost zapůjčení projektoru značky Asus. Projektor je možné zapůjčit do seminárky i do čajovny,
v obou místnostech se promítá na bílou zeď. K projektoru Vám zapůjčíme flash disketu s návodem, případně Vás
stručně instruujeme. Pro jednorázové zapůjčení je poplatek 50 Kč na hodinu; v případě dlouhodobé spolupráce je
cena 50 Kč za celou dobu projekce.
Svíčky a vonné tyčinky: V prostorách je možné zapalovat vlastní svíčky a vonné tyčinky pouze ve svícnech a
stojáncích k tomu určených. Svícny i stojánky Vám rádi zapůjčíme, stačí požádat čajovníky. Prosím nezapichujte
vonné tyčinky do květináčům ke květinám – popel z tyčinek je příliš aromatický a květiny poškozuje. Také tyčinky
nezapalujte v těsné blízkosti elektronických zařízení, jemný popel je poškozuje.
Storno poplatky: V okamžiku Vaší závazné rezervace je pro Vás prostor na daný den blokován a další zájemci jsou
odmítáni. Učinili jsme již několikrát špatnou zkušenost, kdy jsme takto blokovali termín pro objednanou akci, která
byla posléze zrušena velmi krátce před jejím plánovaným uskutečněním.
Proto Jsou stanoveny storno poplatky a to: 50% částky v případě zrušení akce jeden měsíc až dva týdny před jejím
konáním, 100% částky v případě zrušení akce méně než dva týdny před jejím konáním.
Storno se Vás netýká, pokud za svou akci najdete přiměřenou náhradu.
Uvedení v programu čajovny: Pokud si pronajmete místnost a Váš program je určený pro veřejnost, máte možnost
být zdarma uvedeni v našem kalendáři akcí, který je rozesílán pravidelným odběratelům a vyvěšen na stránkách i na
nástěnce čajovny. Vše, co pro to musíte udělat, je poslat na náš e-mail: název přednášky, jméno přednášejícího,
krátkou anotaci (obv. postačí i jedna výstižná věta), cenu vstupného a adresu Vašeho webu či kontakt na Vás.
Uzávěrka pro uvedení v kalendáři je dvacátého pátého předcházejícího měsíce; pokud si pronájem dohodnete po
tomto datu a chcete být uvedeni v kalendáři, dejte nám o tom prosím vědět a zašlete potřebné informace co
nejrychleji. Pokud budete potřebovat udělat úpravy v průběhu měsíce, je to možné přibližně v polovině měsíce, kdy
probíhá aktualizace kalendáře.

