MLYNICA
Originálny industriálny eventový priestor, kde pôvodné betónové
násypníky, impozantná svetlá výška priestoru a jeho otvorenosť umocňujú
jedinečnú atmosféru pôvodnej industriálnej architektúry s novým a
moderným architektonickým konceptom.

Účel prenájmu priestorov:
Výstavy, vernisáže, exhibície
Konferencie
Kultúrne podujatia, aukcie
Firemné eventy
Školenia
Svadby
Klubové stretnutia, posedenia

Kapacita priestorov:
Státie 450 osôb* / Kino sedenie 280 osôb/ Banketové sedenie 200 osôb
VIP 50 osôb
*s veľkokapacitným stanom
Prenájom:
celková úžitková plocha- 703m2
v cene prenájmu je zahrnuté:
- samotný eventový priestor (560m2)
- technické zázemie/ šatňa pre účinkujúcich s toaletou
- malé technické zázemie s kuchynskou linkou
- toalety pre návštevníkov (Dámske 6/ Pánske 4+4)
- toaleta pre imobilných
v cene prenájmu nie je zahrnuté:
- inventár, catering, technika, upratovací servis počas podujatia, vynesenie odpadu
- prezentačná miestnosť, ktorá je využívaná ako VIP, alebo zázemie pre catering- je
prepojená s eventovým priestorom za 300 eur/ bez Dph na deň, samostatne za 400 eur/ bez
Dph na deň

Cena prenájmu sa odvíja od dopytovaného termínu. Pre presnú cenu nás prosím kontaktujte na
office@mlynica.com.
Pre Váš event ponúkame eventové zabezpečenie v plnom rozsahu:
Ozvučenie a osvetlenie priestorov
ozvučenie hovoreného slova (konferencie)
ozvučenie hudobných interpretov
osvetlenie
pódium
Inventár
stand by stolík od 15 EUR
pivný set 10 EUR
banketový stôl okrúhly od 20 EUR
konferenčná stolička od 3,50 EUR/ks

Dekoračné služby
cenu stanovíme podľa konkrétnych požiadaviek klienta
Cateringové služby
coffee break od 5,75 EUR
(2x chlebík, 1,5x štrúdla, 2x pagáč/ovocie 100g, minerálka 0,5l, 1x káva (nescafe))
3-chodové menu od 14,80 EUR
(predjedlo, hlavný chod, dezert)
Stany a inventár
od 7 EUR/m²
Personálne zabezpečenie
hostess, obsluha šatne
SBS
zdravotná služba
event koordinátor
Programové a tématické zabezpečenie
cenu stanovíme podľa konkrétnych požiadaviek klienta
Elektrické zariadenia a prípojky
rozvody 230V, 4x 400V 32A zásuvka
Podmienky prenájmu priestorov
-nájomné je splatné pred eventom na základe vystavenej faktúry
- Prenajímateľ odovzdáva vyčistené priestory
- Nájomca odovdzáva priestory vyčistené od hrubej špiny (sťahovacie pásky, gaffa, sklo,...- každý
dodávateľ si svoj odpad odnesie )
- podmienkou prenájmu je objednanie upratovacieho servisu prenajímateľa, ktorý bude k dispozícii
počas eventu (7eur/hod)
- Nájomca si zabezpečuje nahlasovanie podujatia podľa platnej legistalívy na príslušných
orgánoch (úrad, SOZA, Slovgram,...)
- odpad (napr. catering, dekorácie, propagačné materály, atď), ktorý vznikne počas prenájmu
priestorov, je nájomca povinný vyniesť z areálu Prespor a na vlastné náklady zneškodniť

- Maximálna hladina hluku po 22,00 hod. nesmie prekročiť limit 90dB
- V prípade živej produkcie/ kapely na podujatí, je jej vystúpenie možné len do 22,00 hod.
- Dodávateľom pre zvukovú techniku (kvôli kontrole maximálnej hladiny hluku po 22,00hod) je
v Mlynici firma Amex Audio, s.r.o. (web)

Pre overenie dostupnosti voľných termínov, obhliadky a vypracovanie kompletnej eventovej
cenovej ponuky kontaktujte:
Prenájom eventových priestorov
Ondrej Bortlík
+421 911 443 305
office@mlynica.com
Kompletné zabezpečenie podujatia
+421 944 793 276
event@mlynica.com

www.mlynica.com

