CENIK uporabe prostorov, opreme in storitev na gradu Rajhenburg
za leto 2021, cene so v evrih in z DDV
CENE
od pon. do
petka
urna postavka
ROMANSKA DVORANA (do 100 sedežev)
45,00

CENE
vikend, prazniki
urna postavka
50,00

VELIKA DVORANA (do 200 sedežev)

100,00

130,00

OKROGLA DVORANA (do 100 sedežev)

SVETLOBNA TEHNIKA (uporaba)

45,00
85,00
20,00
40,00
40,00

50,00
100,00
22,00
46,00
46,00

GLASBENA TEHNIKA (uporaba)

40,00

46,00

UPORABA PROSTORA ZA FOTOGRAFIRANJE (ne velja za
romansko dvorano v času poteka poročnega obreda)

50,00

50,00

ATRIJ
GARDEROBE
OSNOVNO OZVOČENJE (do 5 mikrofonov)

STORITVE TEHNIČNE PODPORE (oblikovanje zvoka,
oblikovanje svetlobe, priprava opreme in prostorov,
prodaja vstopnic, biljetiranje, hostesna služba…)

18,00

Pavšal
ROMANSKA KAPELA
GOTSKA KAPELA
KLET
ROMANSKA DVORANA
VELIKA DVORANA

CELODNEVNO ZAPRTJE GRADU za zunanje obiskovalce
(uporabnik mora datum dogovoriti najmanj 6 mesecev
pred predvidenim datum tovrstnega dogodka)
POSTAVITEV ODRA (kotna, 7 elementov, 2 osebi po 2h)
POSTAVITEV ODRA (enonivojska ali trinivojska, 12
elementov, 4 osebe po 2h)
POSTAVITEV IN POSPRAVLJANJE STOLOV

120,00
120,00

150,00
150,00

100,00 na dan
Celodnevna uporaba, oziroma
uporaba nad 7 do 12 ur: 300,00 €
Celodnevna uporaba oziroma
uporaba nad 7 do 12 ur: 700,00 €
450,00
72,00
144,00
0,30 €/ kos

UPORABA ELEKTRIČNEGA KLAVIRJA

60,00

TISK IN PRODAJA VSTOPNIC
TISK IN RAZDELJEVANJE BREZPLAČNIH VSTOPNIC

65,00
25,00

OZVOČENJE (zahtevnejše oblikovanje)

230,00

VELIKA DVORANA - do 200 sedežev

min 400,00 ali do 30% bruto inkasa,
če je večji od minimuma

ATRIJ - do 400 sedežev

min 800,00 ali % bruto inkasa, če je
večji od minimuma

ATRIJ - do 300 sedežev

min 700,00 ali % bruto inkasa, če je
večji od minimuma

ATRIJ - do 200 sedežev

min 600,00 ali % bruto inkasa, če je
večji od minimuma

dobrodelne prireditve*:
350,00
* če gre za nekomercialno prireditev, ki jo organizira pravni subjekt s statusom
humanitarne
ali invalidske organizacije in jasnim namenom dodelitve zbranih sredstev
Uporaba dvorane - nepridobitna uporaba za
ustvarjalce s področja kulture po 74.členu ZUJIK
120,00*
(dogodek do 4 ure)
Uporaba dvorane - nepridobitna uporaba za
ustvarjalce s področja kulture po 74.členu ZUJIK
25,00*
(vsaka nadaljnja ura)
* cena zajema pavšalni znesek za pokrivanje fiksnih obratovalnih stroškov objekta
VSTOPNINA / CENIK
Odrasli
Upokojenci, študentje, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci
Družine
Organizirane skupine nad 10 oseb
Odrasli
Upokojenci, študentje, dijaki (z dokazili) in osnovnošolci

5€
3,5 €
11 €
4€
2,5 €

Prost vstop: predšolski otroci, invalidi, brezposelni (z dokazili), člani Slovenskega muzejskega društva
in ICOM-a, novinarji, turistični vodniki (z dokazili), predstavniki občinske uprave s svojimi gosti,
sponzorji/donatorji s svojimi poslovnimi partnerji, poslovni partnerji MNZS – enota Brestanica.

CENIK PEDAGOŠKIH DELAVNIC
Cena delavnic je od 1,50 EUR - 3,00 EUR/učenca in poleg pedagoškega dela vključuje tudi material za izvedbo
delavnice.

Cenik je bil potrjen na 3. seji Sveta zavoda, dne 14.1.2021.

