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PRONÁJEM PROSTOR – INTECH

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL MIC

PRONÁJEM PROSTOR – INTECH

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL MIC
Budova INTECH
U Vodárny 2
Brno 616 00

vstupní podlaží
plocha 80,8 m2
Divadlo 60 osob

Škola 24 osob

Účko 34 osob

Kapacita
a rozmístění

Vybavení

Promítací plátno, dataprojektor, audio technika, mikrofony, flipchart, wi-fi,
přilehlá cateringová místnost s oddělitelnou stěnou a kuchyňkou pro obsluhu

Doporučení
na catering

Partystyl
ověřený dodavatel

www.partystyl.com
+420 603 231 190

hodinová sazba

1 000 Kč hodina

celodenní sazba

5 000 Kč za 5 a více hodin

Cena

K pronájmu se započítává jednorázová asistence (příprava zasedací místnosti, úklid po akci)
ve výši 500 Kč a započítává se ke každému pronájmu a úpravě prostor.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
recepce@jic.cz
+420 511 205 335
+420 511 205 337

Dostupnost:

park
Tramvaj č. 12 zastávka Červinkova
a pěšky přes lávku směrem k Fakultě strojního inženýrství
(FSI), nebo autobus č. 53 zastávka Technická. Parkování na ulici U Vodárny.
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PRONÁJEM PROSTOR – INTECH

ZASEDACÍ MÍSTNOST INTECH

PRONÁJEM PROSTOR – INTECH

ZASEDACÍ MÍSTNOST INTECH
Budova INTECH
U Vodárny 2
Brno 616 00

přízemí
budova TI1 (INTECH1) hned za recepcí
plocha 40,8 m2
Účko 20 osob

Kapacita
a rozmístění

Vybavení

Promítací plátno, dataprojektor, audio technika, flipchart, wi-fi. Možnost pronájmu vedlejší
jednací místnosti pro účely konferenčních hovorů či caterignu, která je propojena se zasedací
místností dveřmi.

Doporučení
na catering

Partystyl
ověřený dodavatel

www.partystyl.com
+420 603 231 190

hodinová sazba

450 Kč hodina

celodenní sazba

2 200 Kč za 5 a více hodin

Cena

K pronájmu se započítává jednorázová asistence (příprava zasedací místnosti, úklid po akci)
ve výši 500 Kč a započítává se ke každému pronájmu a úpravě prostor.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
recepce@jic.cz
+420 511 205 335
+420 511 205 337

Dostupnost:

park
Tramvaj č. 12 zastávka Červinkova
a pěšky přes lávku směrem k Fakultě strojního inženýrství
(FSI), nebo autobus č. 53 zastávka Technická. Parkování na ulici U Vodárny.
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