PRONÁJEM PROSTOR
Výstavy
výstavní místnost è. 1 (78 m2)
výstavní místnost è. 2 (59 m2)
výstavní místnost è. 3 (70 m2)
Jízdárna (298 m2)
Akce
Místnost pro návštìvníky
Rokokový sál (od 8/2018 se nepronajímá)
Malovaný sál

300,- Kè/den*
200,- Kè/den*
300,- Kè/den*
600,- Kè/den*
komerèní
400,- Kè/hodina*
1 500,- Kè/hodina**
750,- Kè/hodina

ve spolupráci (snížená sazba)
150,- Kè/den*
100,- Kè/den*
150,- Kè/den*
300,- Kè/den*
nekomerèní / ve spolupráci
200,- Kè/hodina*
500,- Kè/hodina**
250,- Kè/hodina

* Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem prostor pøipoèítává manipulaèní pøíplatek 150,- Kè/akce za služby .
** Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem pøipoèítává manipulaèní pøíplatek 1000,- Kè/akce za služby .
- spoleèenské akce spojené s rauty se sjednávají ve smluvních cenách s pøihlédnutím k pøedpokládaným nákladùm
- pronájem Místnosti pro návštìvníky, Rokokového a malovaného sálu, a vnitøního nádvoøí zámku
k soukromým akcím lze sjednat pouze dohodou mezi RMT, zastoupeným øeditelem, a nájemcem
- pronájem ostatních prostor lze sjednat dohodou pøi konání akcí humanitárních, spoleèensky významných nebo
výrazným zpùsobem propagujících RMT
- nájemné za prostory RMT zapùjèené pro natáèení (filmové spoleènosti, TV apod.) se sjednává vždy dohodou mezi RMT,
zastoupeným øeditelem, a nájemcem vyjma zpravodajských poøadù
SVATEBNÍ OBØADY
- termín a hodinu svatebního obøadu je nutné si pøedem rezervovat na matrice Magistrátu mìsta Teplice (za vydání
povolení uzavøít manželství mimo stanovenou dobu nebo úøednì urèenou místnost vybírá magistrát správní poplatek dle
svého sazebníku)
- pronájem vybraných prostor teplického zámku pro svatební obøad se sjednává dohodou mezi RMT, zastoupeným
øeditelem, a nájemcem
Rokokový sál*
Vnitøní nádvoøí zámku vèetnì krypty
Malovaný sál

3 000,- Kè/obøad
3 000,- Kè/obøad
1 500,- Kè/obøad

*Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Rokokového sálu pøipoèítává manipulaèní pøíplatek 1000,- Kè za služby.
- základní cena za jeden obøad zahrnuje poplatek za pronájem prostor (max. 30 minut) a fotografování a filmování
v prostorách konání svatebního obøadu, v pøípadì zájmu je možné si za poplatek zapùjèit klavír (platí jen pro Rokokový
sál) nebo audio pøehrávaè
- za pøíplatek 1 000,- Kè ze fotografovat a filmovat v dalších zámeckých interiérech (mimo pronajaté prostory)
V tomto pøípade je svatebním hostùm (max. 40 osob) zdarma nabídnuta komentovaná prohlídka zámeckých expozic.
POZNÁMKA: Svatební obøad a fotografování a filmování s ním spojené jsou na teplickém zámku realizovány za dozoru
povìøeného pracovníka RMT, jehož pokyny se svatebèané musí øídit.
ZÁPÙJÈKY SBÍRKOVÝCH PØEDMÌTÙ
Poplatek za zapùjèení sbírkových pøedmìtù vèetnì jejich vyhledání je urèován individuálnì se zøetelem na specifikaci
zápùjèky. Minimální sazba komerèní zápùjèky je stanovena na 300,- Kè za jeden pøedmìt.
DALŠÍ NÁKLADY A POPLATKY
Dataprojektor vèetnì projekèního plátna
Audiotechnika k ozvuèení pronajatých prostor
Klavír v Rokokovém sále
Prezenèní stojany
Ostatní výstavní fundus

100,- Kè/hodina
100,- Kè/hodina
500,- Kè/akce
á 50,- Kè/den
cena dohodou

- bezplatný pronájem projekèních a výstavních prvkù lze sjednat dohodou pøi konání akcí humanitárních, spoleèensky
významných nebo výrazným zpùsobem propagujících RMT.

