
DOPO PRO DĚTI

viz. samostatná tabulka níže
program dle Vašeho výběru z nabídky

ŠKOLKY, ŠKOLY

ODPO S RODIČI
od 4500,-  Kč

PROJEKTOVÝ DEN

- určeno pro 1 třídu (max. 30 dětí)
- hrazeno ze šablon
- program na míru, individuální přístup
- cena dle délky, viz. tabulka níže

od 3000,- Kč

za představení pro skupinu do 50 dětí
možné i pro větší skupiny, dle prostoru
pevná cena i dle počtu dětí
viz. tabulka níže
program dle Vašeho výběru z nabídky

 ZÁKLADNÍ CENÍK PRO:

ceny jsou uvedeny bez cestovného. 
Cestovné mimo Prostějov: 7,- Kč / km (trasa tam + zpět)

Nedílnou součástí tohoto ceníku je str. 2 - tabulka cen dle počtu dětí na představení.  

PEVNÁ CENA 
za 1 představení: 

dle počtu dětí ve skupině



DOPO PRO DĚTI

V případě více představení během dopoledne, např. při
rozdělení dětí do 2 skupin, platí uvedená cena za každé
představení, dle počtu dětí v jednotlivých skupinách, viz.
příklady níže. 

do počtu 40 dětí: 3000,- Kč / skupinu
40 - 50 dětí:           3500,- Kč / skupinu
50 - 60 dětí:           4000,- Kč / skupinu
60 - 70 dětí:           4500,- Kč / skupinu
70 - 80 dětí:           5000,- Kč / skupinu
80 - 90 dětí:           5500,- Kč / skupinu
90 - 100 dětí:         6000,- Kč / skupinu 

velké prostory KD, kin, divadelních sálů, apod: 

100 -120 dětí:           8000,- Kč / představení
120 - 150 dětí:         10000,- Kč/ představení
150 - 200 dětí:        12000,- Kč /představení

PEVNÁ CENA 
za 1 představení: 

dle počtu dětí ve skupině

ŠKOLY, ŠKOLKY
 ZÁKLADNÍ CENÍK PRO:

ceny jsou uvedeny bez cestovného. 
Cestovné mimo Prostějov: 7,- Kč / km (trasa tam + zpět)

 Počet dětí 65, všichni spolu v 1 skupině = 1 představení. Cena = 4500,- Kč + cestovné.
Trasa z Prostějova = 50 km jedna cesta. Cestovné na 100 km (tam + zpět) = 700,- Kč. 

Příklady stanovení ceny: 

1.

    2. Počet dětí 65, budou rozděleni do 2 skupin = 2 představení. 1) 30 dětí, 2) 35 dětí.
Výsledná cena bude 6000,- Kč + cestovné. (1. skupina 3000 + 2. skupina 3000,- Kč.)


