
CENÍK PRONÁJMU MOBILNÍHO PÓDIA  

KULTURNÍHO CENTRA TURNOV S.R.O. 
 

 

 
 

 

  

 Mobilní pódium v majetku Kulturního centra Turnov je možné si pronajmout pro soukromé účely 

za podmínek uvedených v tomto ceníku. 

  

 Sazba za pronájem je rozdělena do dvou kategorií takto: 

  

 1, KOMERČNÍ NÁJEMNÉ  

 Jedná se o akce typu politický mítink, obchodní prezentace, firemní kongres nebo školení, 

agenturní nebo jiná kulturně-společenská, vzdělávací, nebo sociálně zaměřená akce pořádaná za účelem 

zisku. Dále pak jakákoliv soukromá oslava atp. 

 Cena pronájmu = 14 000 Kč za akci.  

 

 

 2, NEKOMERČNÍ NÁJEMNÉ 

 Nekomerční akcí je kulturně-společenská, vzdělávací nebo sociálně zaměřená akce pořádaná 

neziskovou organizací nebo fyzickou osobou. Jejím účelem není zisk.  

 Cena pronájmu = 6 000 Kč za akci (cestovní náklady na území města Turnov nebudou účtovány). 

 

 

 

 

 



Technické parametry  
 

 Rozměry 

 - 8 x 4 m 

 - výška k okapu 3 m; sklon střechy pod úhlem 22°; výška v hřebeni cca 4,4 m.  

 - podesta: dílce podesty 2 x 1 m, ocelová konstrukce, výškově nastavitelná 0,8 - 1 m.  

 

 Pódium 

 - nosnost 750 kg/m² 

 - konstrukce podesty: lakovaný ocelový rám 

 - deska: vodovzdorná, protiskluzová; Ø 18 mm 

 - aretační systém podest 

 - rozměry podest 1 x 0,5 m, 1 x 1 m, 1 x 2 m 

 - podesty pódia se propojují do neomezených rozměrů a tvarů  

 

 Zastřešení  

 Konstrukce zastřešení je vyrobena ze slitiny hliníku v kombinaci s kovovými prvky. 

 Materiál opláštění z nánosované textilie o gramáži 630 g/ m², materiál B 800, lakovaný. 

 

 

 

Obchodní podmínky 

   
 V ceně pronájmu je zahrnuto pódium a práce na jeho stavbě a následné demontáži 3 pracovníky 

KCT (4 hodiny stavby a 3 hodiny demontáže). Překročí-li doba stavby a demontáže pódia z jakýchkoliv 

důvodů tuto dobu, bude každá další započatá hodina práce navíc nájemci účtována sazbou 500 Kč/hod. 

 Nájemce je povinen obstarat na vlastní náklady další 2 pracovníky na stavbu i demontáž pódia. 

Není-li toto možné, zajistí pracovníky KCT a náklady na ně budou nájemci následně vyfakturovány sazbou  

300 Kč/hod. 

 Nájemci bude dále účtována doprava pódia na místo určení sazbou 12 Kč/km, přičemž výchozím 

bodem pro výpočet trasy je adresa sídla KCT, tj. Markova 311, 511 01 Turnov. 

 Stavba pódia bude uskutečněna nejpozději 24 hodin před zahájením akce, demontáž proběhne 

nejpozději 24 hodin po jejím skončení, přičemž akce potrvá max. 3 dny. Pronájem na akce trvající déle než 

3 dny budou řešeny individuální nabídkou. 

 Výše škod způsobených užíváním pódia a způsobené zejména záměrem, nedbalostí či netečností 

budou fakturovány nájemci na základě zjištěného rozsahu škod, a to ve výši prokazatelně vynaložených 

nákladů na jejich pořízení v případě úplného zničení, popřípadě ve výši nákladů vzniklých provedením 

oprav s použitím vlastních pracovníků či jiných dodavatelů. V případě, že škody budou v plném rozsahu 

opraveny uživatelem, nebudou fakturovány. 

 Na každý pronájem pódia musí nájemce podat písemnou objednávku, ve které budou uvedeny 

veškeré požadavky související s pronájmem. 

 

 Veškeré sazby v tomto ceníku jsou uváděny bez DPH. 

 

 

 


