Základní škola a mateřská škola Neslovice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
Hlavní 71, 664 91 Neslovice
Tel: 546 413 195
IČO: 70999503

Nabídka prostor pro školení a oslavy
Základní škola a mateřská škola Neslovice nabízí krátkodobé pronájmy svých prostor
na:





školící a vzdělávací akce
porady a konference
jednání, prezentace, přednášky
besedy a workshopy

Níže uvedené prostory pronajímáme v pracovních dnech i o víkendech po celý den: „vše
závisí na přání zákazníka“. Máte – li zájem o pronájem, přečtěte si níže uvedené
podmínky.

Pronájmy místností
Místnost

Plocha

A

50m2

Maximální
Cena
(1 hodina)
kapacita
30 účastníků 150 Kč

100m2

80 účastníků 200 Kč

B
Celá budova A+B

110 účastníků 400 Kč

Cena
( 1 den )
600 Kč
1000 Kč
2000 Kč

*Maximální kapacita účastníků se liší podle uspořádání
sezení - prostor je konfigurovatelný podle požadavků
zákazníka – řady židlí, pracovní stoly se židlemi,
konferenční místnost – tvar „U“atd.
*

místnost A

místnost B
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Nabídka pronájmu techniky
Technika
Bezdrátové připojení k internetu
Flipchart
Flipchartový blok
½ flipchartového bloku
Datový projektor
CD přehrávač
Projekční plátno

Cena Kč/den
zdarma
zdarma
200,100,1 500,500,300,-

Proč si vybrat právě nás:







poloha 15 km od Brna
skvělá dostupnost IDS z Brna a okolí ( Ivančice, Rosice, Tetčice, Zastávka )
parkoviště před budovou k dispozici
Wi-Fi bezdrátový internet zdarma
zajištění občerstvení během celého dne, v případě zájmu oběd nebo večeře dle
Vašeho přání přímo v budově
klidné prostředí

Občerstvení přesně na míru!
V budově je moderně vybavená kuchyně, ve které pro Vás připravíme jídlo podle přání a
zajistíme občerstvení.
Kontaktujte nás a vytvoříme Vám nabídku občerstvení přesně podle Vaší představy.
Dle zájmu Vám umožníme prohlídku námi nabízených prostor.
Kontakt
Základní škola a mateřská škola Neslovice, okres Brno–venkov, příspěvková organizace
Neslovice, Hlavní 71
66491 Neslovice
www.zsneslovice.cz
Kontaktní osoby:
Alexandra Kučová, vedoucí stravování
tel: 546413499, 739575945
e-mail: kucovasasa@seznam.cz
Mgr. Lenka Odehnalová, ředitelka školy
tel.: 739 575 938, 546413195
e-mail: odehnaloval@zsneslovice.cz

Škola není plátcem DPH
Domluvte si schůzku. Rádi Vám prostory ukážeme a zodpovíme všechny Vaše otázky.

