Kulturní, literární a vzdělávací centrum v Kamenickém Šenově
Kamenický Šenov, slavné sklářské město položené v romantické krajině Lužických hor vzdáleno 100 km
severně od Prahy, 50 km jihozápadně od Liberce, 60 km
západně od Mladé Boleslavi.
Spojte příjemné s užitečným! Pro vaše školení,
tréninkové programy a setkávání nabízíme moderní
prostory přednáškových sálů vybudovaných v roce 2004.
Zajistíme pro chvíle oddechu návštěvu tradičních
sklářských hutí, můžete si zde přímo od výrobců
zakoupit světově uznávané broušené sklo, navštívit kino,
či chcete-li své programy spojit se sportem, je vám
kromě přírody k dispozici moderně vybavená sportovní
hala pouhých 200 metrů od budovy.
Velký přednáškový sál s kapacitou 80 osob
Ozvučovací zařízení –dolby stereo surround, DVD projekce, Dataprojektor a plátno
Využití: Školení, vzdělávací a tréningové programy, konference, shromáždění, politické meetingy
Pronájem
Komerční (placená školení, nabídka výrobků,
politické meetingy aj.)
1-4 hodiny
2.000 Kč tj. 500 Kč/hod
1-10 hodin
3.500 Kč tj. 350 Kč/hod
vícedenní školení od 3 dní včetně
1-10 hodin
2.500 Kč tj. 250 Kč/hod
Nekomerční
Schůzky sdružení, akce nepořádané městem
s prospěšným cílem
1-4 hodiny
900 Kč tj. 225 Kč/hod
1-10 hodin
1.500 Kč tj. 150 Kč/hod
s pronájmem velkého sálu, malý sál zdarma!
Malý přednáškový sál s kapacitou 20 osob
Příjemné prostory pro jednání, možnost využití
s kombinací s velkým přednáškovým sálem jako
odpočinkové prostory. K tomuto využití připojeno i
odposlechové zařízení dění ve velkém sále.
Pronájem
Komerční
1-4 hodiny
900 Kč tj. 225 Kč/hod
1-10 hodin
1000 Kč tj. 100 Kč/hod
Nekomerční
1-4 hodiny
400 Kč tj. 100 Kč/hod
1-10 hodin
600 Kč tj. 60 Kč/hod
Zajímavostí je i samostatná kancelář poskytující komfort pro organizátory akcí. Samozřejmostí je i
kuchyňka přiléhající k oběma sálům a uzamykatelná šatna. Na Vaše přání zajistíme občerstvení. Prostory
jsou bezbariérové
Pro vícedenní akce nabízíme slevu. Ubytování zajistíme na vaše přání v okolních penzionech či dvou
**** hotelích v blízkém Novém Boru.
Místní spolky a sdružení mohou využít 1x do roka velký sál a 2x do roka malý sál zdarma v rozsahu 1-4
hodiny/den
Kontakt: ing. Klára Machová, vedoucí Kulturního, literárního a vzdělávacího centra
tel 487 712 024, 728947319, e-mail: kultura@kamenicky-senov.cz

