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Rezidence RoSa       email: info@rezidencerosa.cz  
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KONFERENČNÍ MÍSTNOST - VÍCEÚČELOVÝ SÁL   

 

Celková plocha sálu 198,82 m2. 

Možnost rozdělení na dva menší sály 92,25 m2 a 84,49 m2. 

               

              Technika zahrnutá v ceně pronájmu: 

              promítací plátno + dataprojektor   

              flipchart A0 blok papíru + fix 

  

             

              Cena pronájmu:  

              celý sál - jedna hodina 1 200 Kč bez DPH 

              celý sál - celodenní pronájem 7 800 Kč bez DPH 

              polovina sálu - jedna hodina 1 000 Kč bez DPH 

              polovina sálu - celodenní pronájem 6 500 Kč bez DPH 

 

 

              Technika nezahrnutá do ceny pronájmu: 

              ozvučení – 2x mikrofon 1000 Kč bez DPH 
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Variabilní uspořádání sálu 

celková plocha sálu 198,82 m2 

možnost rozdělení na 2 sály 

 

 

 

               

 

 

               variabilní uspořádání pro 120 osob 

               parkování u budovy 

               bezbariérový přístup 

               možnost zajištění cateringu 

               recepce otevřena 24 hodin 
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Uspořádání sálu škola 

celková plocha sálu 198,82 m2 

možnost rozdělení na 2 sály 

 

 

               

 

 

                

               školní uspořádání pro 80 osob 

               parkování u budovy 

               bezbariérový přístup 

               možnost zajištění cateringu 

               recepce otevřena 24 hodin 
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Uspořádání sálu škola 

celková plocha sálu 96,25 m2 

 

 

  

             

 

 

 

            variabilní upořádání sálu pro 60 osob 

            uspořádání sálu škola pro 40 osob 

            parkování u budovy 

            bezbariérový přístup 

            možnost zajištění cateringu 

            recepce otevřena 24 hodin 
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Uspořádání sálu škola 

celková plocha sálu 102,57 m2 

 

  

             

 

 

            variabilní upořádání sálu pro 60 osob 

            uspořádání sálu škola pro 40 osob 

            parkování u budovy 

            bezbariérový přístup 

            možnost zajištění cateringu 

            recepce otevřena 24 hodin 
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ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST - KNIHOVNA   

 

Celková plocha knihovny 84,49 m2 

 

 

               

              Technika zahrnutá v ceně pronájmu:  

              promítací plátno + dataprojektor 

              flipchart A0blok papíru + fix 

 

              Cena pronájmu:  

              jedna hodina 550 Kč bez DPH 

              celodenní pronájem 3 500 Kč bez DPH 
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Sezení kolem oválného stolu pro 14 osob  

celková plocha sálu 84,49 m2 

 

  

             

 

 

 

              uspořádání kolem stolu pro 14 osob 

              variabilní upořádání pro 30 osob 

              parkování u budovy 

              bezbariérový přístup 

              možnost zajištění cateringu 

              recepce otevřena 24 hodin 
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