PRONÁJEM PROSTOR
Výstavy
výstavní místnost č. 1 (78 m2)
výstavní místnost č. 2 (59 m2)
Jízdárna (298 m2)

300,- Kč/den
200,- Kč/den
600,- Kč/den

ve spolupráci (snížená sazba)
150,- Kč/den
100,- Kč/den
300,- Kč/den

Akce
Společenský klub (bývalá Obřadní síň)
Rokokový sál

komerční
400,- Kč/hodina*
1500,- Kč/hodina**

nekomerční / ve spolupráci
200,- Kč/hodina*
500,- Kč/hodina**

2

Vnitřní nádvoří zámku (2177 m )

1000,- Kč/hodina nebo 6000,- Kč/den

* Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Společenského klubu připočítává manipulační příplatek 150,- Kč/akce za služby .
** Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Rokokového sálu připočítává manipulační příplatek 1000,- Kč/akce za služby .

- společenské akce spojené s rauty se sjednávají ve smluvních cenách s přihlédnutím k předpokládaným
nákladům
- pronájem Společenského klubu, Rokokového sálu a vnitřního nádvoří zámku k soukromým akcím lze
sjednat pouze dohodou mezi RMT, zastoupeným ředitelem, a nájemcem
- pronájem ostatních prostor lze sjednat dohodou při konání akcí humanitárních, společensky
významných nebo výrazným způsobem propagujících RMT
- nájemné za prostory RMT zapůjčené pro natáčení (filmové společnosti, TV apod.) se sjednává vždy
dohodou mezi RMT, zastoupeným ředitelem, a nájemcem vyjma zpravodajských pořadů
SLAVNOSTNÍ AKCE (předávání vysvědčení, osvědčení, promoce apod.)
Společenský klub (bývalá Obřadní síň, kapacita max. 50 osob)
Rokokový sál (kapacita max. 120 osob)
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Vnitřní nádvoří zámku (2177 m )

3000,- Kč/den
5000,- Kč/den
2000,- Kč/den

SVATEBNÍ OBŘADY A UZAVÍRÁNÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
- termín a hodinu svatebního obřadu je nutné si předem rezervovat na matrice Magistrátu města Teplice
(za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost vybírá
magistrát správní poplatek dle svého sazebníku)
- pronájem vybraných prostor teplického zámku pro svatební obřad se sjednává dohodou mezi RMT,
zastoupeným ředitelem, a nájemcem
Rokokový sál
Vnitřní nádvoří zámku včetně krypty

3000,- Kč/obřad***
3000,- Kč/obřad

*** Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Rokokového sálu připočítává manipulační příplatek 1000,- Kč za služby.

- základní cena za jeden obřad zahrnuje poplatek za pronájem prostor, zápůjčku stolku s květinovou
výzdobou pro oddávajícího a přípitek (láhev sektu), v případě zájmu rovněž zapůjčení klavíru (platí jen
pro Rokokový sál) nebo audio přehrávače, a poplatek za fotografování a filmování v prostorách konání
svatebního obřadu
- za příplatek 1 000,- Kč lze fotografovat a filmovat v dalších zámeckých interiérech (mimo pronajaté
prostory)
POZNÁMKA: Svatební obřad a fotografování a filmování s ním spojené jsou na teplickém zámku realizovány
za dozoru pověřeného pracovníka RMT, jehož pokyny se svatebčané musí řídit.
Provozně- technické náklady
Pronájem dataprojektoru včetně projekčního plátna
Pronájem audiotechniky k ozvučení pronajatých prostor
Pronájem klavíru v Rokokovém sále

100,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
500,- Kč/akce

