Provozní řád KRC Sedmikráska, z. s.

Příloha č. 1 Ceník

Členský příspěvek je stanoven dle níže uvedeného schématu variant, ze kterých si může člen/ka
vybrat:
• varianta 1 (standardní členství)
400 Kč
• varianta 2 (členství Plus)
800 Kč
Členský příspěvek se hradí výhradně bezhotovostně.
Pobytné se hradí ve výši:
• Nečlen/ka 50 Kč za setkání*
• Člen/ka (standardní členství) 30 Kč za setkání*
• Člen/ka (členství Plus) 0 Kč za setkání*
*Setkáním se rozumí Malovánky, Zpívánky, Cvičeníčko, Pilates, Bazalka, Volná herna, Duchovní
program apod., přičemž pobytné se hradí pouze za jedno setkání v jednom půldni.
Kurzovné se hradí pololetně v souladu s cenou uvedenou v přehledu kurzů pro aktuální pololetí, a to
výhradně bezhotovostně na účet KRC Sedmikráska (Komerční banka, č. ú.: 43-3453310267/
0100). Pokyny k platbě jsou uvedeny na přihlášce.
Vaření se Sedmikráskou se hradí následovně: 150 Kč + pobytné
Keramika, Výtvarná dílna:
• Nečlen/ka

100 Kč/lekce (dospělí)
50 Kč/lekce (děti od 5 do 15let)

•

Člen/ka (standardní členství)

80 Kč/lekce (dospělí)
40 Kč/lekce (děti od 5 let do 15 let)

•

Člen/ka (členství Plus)

60 Kč/lekce(dospělí)
30 Kč/lekce (děti od 5 let do 15 let)

V ceně je veškerý materiál, pobytné a hlídání dětí.
Ruční práce:
• Nečlen/ka:
• Člen/ka (standardní členství)
• Člen/ka (členství Plus)

100 Kč/lekce
80 Kč/lekce
60 Kč/lekce

Hradí každá tvořící osoba, v ceně je veškerý materiál a pobytné.
Přednášky:
• Nečlen/ka:
• Člen/ka (standardní členství)
• Člen/ka (členství Plus)

100 Kč /přednáška
80 Kč/přednáška
50 Kč/přednáška
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•

Studenti do 26 let/senioři nad 65 let

50 Kč/přednáška

V ceně je zahrnuto pobytné, hlídání dětí a drobné občerstvení.
Pro poskytnutí sníženého vstupného na přednášku je třeba doložit
Student: doklad o statusu studenta např. ISIC karta, potvrzení o studiu spolu s osobním dokladem
s fotografií, jménem a datem narození apod
Senior: osobní doklad s fotografií, jménem a datem narození.

Permanentky:
Na Cvičeníčko, Zpívánky, Malovánky a Pilates je možné si zakoupit permanentku 10 vstupů + 1
zdarma. Cena 500 Kč nečlen/ka, resp. 300 Kč člen/ka, 0 Kč člen/ka (členství Plus).
Úhrada nejpozději den před první lekcí na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100).
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/permanentka.
Coworking v KRC Sedmikráska:
CENA za hodinu bez hlídání dětí:
nečlen/ka 100 Kč,
člen/ka 80 Kč,
člen/ka Plus 50 Kč.
CENA za hodinu s hlídáním dětí:
nečlen/ka 120 Kč,
člen/ka 100 Kč,
člen/ka Plus - 70 Kč.
Pří zájmu o dlouhodobější využívání lze dohodnout individuální cenu.
Úhrada nejpozději den před plánovanou rezervací na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 433453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/ coworking. Lze uhradit i v
hotovosti na místě.
Knihovnička KRC
Podrobná pravidla jsou uvedena v Provozním řádu knihovničky, jež je k nahlédnutí u provozní.
Možnost vypůjčit si jednotky z knihovničky mají pouze členky.
Doplňkové služby KRC:
• vypůjčení cestovní postýlky (člen/ka i člen/ka Plus: 10,-Kč/den, nečlen/ka: 50,-Kč/den + 500,-Kč
vratná záloha)
• vypůjčení dětské židličky (člen/ka i člen/ka Plus: 2,-Kč/den, nečlen/ka: 5,-Kč/den + 50,-Kč vratná
záloha)
• vypůjčení prostor pro rodinné dětské oslavy a akce NNO (100,-Kč/hodina nebo 35,-Kč/dospělý
bez občerstvení, děti zdarma, popř. hlídání dětí při oslavě 100 Kč/hodina), další požadavky a
potřeby (PC, dataprojektor aj.) dle domluvy. Rezervace nutná minimálně 3 týdny předem.
• Vypůjčení prostor pro komerční účely (podmínky dle domluvy).
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Nedělní a prázdninové akce KRC:
• Vstupné na nedělní akce je pro každou akci předem zveřejněno na plakátku a v programové příloze
Lístků Sedmikrásky. Odvíjí se od materiální a personální náročnosti jednotlivých akcí.
• Základní vstupné na akce v rámci prázdninového programu Léto se Sedmikráskou je 50 Kč/rodina.
Na akcích, kde je vstupné navíc předem určeno organizací, která s námi program připravuje, se
hradí jednotné vstupné 20 Kč/rodina. Návštěvníci individuálně hradí jízdné a vstupné dle ceníku
partnerského subjektu. Dle možnosti je jejich výše uvedena v programové příloze Lístků
Sedmikrásky.
• Cena lekcí Výtvarničení na Hradě je předem zveřejněna na plakátku a v programové příloze Lístků
Sedmikrásky. Dospělí hradí 100 Kč, děti od 5 do 15 let hradí 50 Kč za lekci.
Tento ceník nabyl účinnosti jeho schválením Výkonným výborem KRC dne 23. 8. 2022.
Za Výkonný výbor KRC
Mgr. Ludmila Valešová
Předsedkyně KRC

