
TANEČNÍ A KONFERENČNÍ SÁL  

Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace  

Janáčkova 715 735 81 Bohumín  

info@ddmbohumin.cz, www.ddmbohumin.cz  

tel.: 734 788 660 (informace)  

 

Taneční a konferenční sál lze využít pro Vaše taneční kurzy, plesy, workshopy a akce. Taneční plocha tvořena 

parketovou podlahou o rozměru 20x12m.  

Konferenční uspořádání: školení, kurzy apod. max. 120 osob (dle ustavení stolů) 

Společenské uspořádání s tanečním parketem: plesy, narozeniny, oslavy, svatby apod. max. 80 osob 

K dispozici je plátno, projektor, ozvučení, efektové osvětlení, 120cm TV a bezdrátové Wi-Fi připojení. Sál má dva 

samostatné vchody, sociální zařízení a dvě šatny. Prostor sálu je vybaven výkonnou vzduchotechnikou.  

 

V přilehlém foyeru se nachází kuchyňka s barem, prostory pro občerstvení a další místa k sezení (cca. 40). Parkování je 

možné v objektu DDM Bohumín, nebo přímo v bezprostřední blízkost na ul. Janáčkově. V letních měsících je 

možnost využití zahrady, nebo párty stanu, včetně plynového ohřívače, v zimním období. 

Prostor sálu i šaten, je zabezpečen alarmem a je monitorován kamerovým systémem. 

Ceník pronájmu: 

Povinná záloha:  1.000,- Kč / nutno uhradit do 5 pracovních dní od objednávky 

Cena základního pronájmu:   250,- Kč / 60 min.    

300,- Kč / 60 min. při pronájmu sálu nad 5 hodin 

při pronájmu sálu přes celý víkend cena dohodou 

Cena základního pronájmu zahrnuje:  pronájem prostor sálu, šaten, WC + sprcha, foyer 

     provozní poplatek (teplo, el. energii, vodné, stočné, čisticí prostředky) 
     provozní poplatek nezahrnuje ohlašovací povinnost Ochrannému Svazu Autorskému 

 

Nepovinné položky: 

Využití kuchyňky včetně spotřebičů: 500, - Kč / po dobu akce 

Využití zahradního posezení:   300,- Kč / po dobu akce 

Zapůjčení stolů a židlí:  30,- Kč/ 1 stůl  

Zapůjčení ubrusů:  10,- Kč / ks 

Využití aparatury:  300,- Kč / po dobu akce 

Využití světelných efektů:   300,- Kč / po dobu akce 

Zapůjčení projektoru (bez PC):  200, - Kč / po dobu akce 

Zapůjčení párty stanu 10x5m:  2.000,- Kč / po dobu akce (cena zahrnuje montáž a demontáž + 4 pivní sety) 

 

Další služby dle domluvy: 

Zajištění moderátora 

Zajištění obsluhy aparatury a světelných efektů 

Zajištění profesionálního ozvučení akce (zvuk, osvětlení, popř. pódium) 

Zajištění tanečního vystoupení 

 
Informace o volných termínech pronájmu: on-line na www.ddmbohumin.cz > pronajmy > viceucelovy-sal 
V případě zájmu o pronájem nám zašlete závaznou objednávku.  
 
Objednávku zašlete na adresu:  

Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace  

Janáčkova 715, 

735 81 Bohumín  

trucla.jiri@ddmbohumin.cz 



ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA TANEČNÍHO A KONFERENČNÍHO SÁLU  

Objednávám si víceúčelový sál v termínu: 

 

od………………. 202…… v čase od ……………….…… do ……………….……. 

do………………. 202…… v čase od ……………….…… do ……………….……. 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘÍPRAVA A ÚKLID SÁLU SE ZAPOČÍTÁVÁ DO CENY ZÁKLADNÍHO PRONÁJMU. 

 

Zodpovědná osoba si před pronájmem převezme klíče, které po akci vrátí zodpovědné osobě na DDM.  

Účastníci byli poučeni, že vstup do prostor je povolen, pouze v čase pronájmu. 
 

Využití kuchyňky včetně spotřebičů: 500, - Kč / po dobu akce ano ne 

Využití zahradního posezení:   300,- Kč / po dobu akce  ano ne  

Zapůjčení stolů a židlí:  30,- Kč/ 1 stůl    ano ne počet …………….  

Zapůjčení ubrusů:  10,- Kč / ks   ano ne počet …………….  

Využití aparatury:  300,- Kč / po dobu akce  ano ne 

Využití světelných efektů:   300,- Kč / po dobu akce  ano ne 

Zapůjčení projektoru (bez PC):  200, - Kč / po dobu akce ano ne 

Zapůjčení párty stanu 10x5m:  2000,- Kč / po dobu akce  ano ne 

Další služby dle domluvy: …………………………………………………………………………………………………. 

Zodpovědná osoba starší 18 let:  

jméno a příjmení:  ………………………………………………………………  

datum narození:   ………………………………………………………………   

bydliště:   ………………………………………………………………   

telefon:    ………………………………………………………………   

e-mail:    ………………………………………………………………   

 

Zálohu za pronájem ve výši 1.000,- Kč, uhraďte do pěti pracovních dnů.  
Nezapomeňte, uvést variabilní symbol, který je uveden na předpisu platby!!! Platbu lze provést:  

- převodem na účet 251970917/0300,  

- bezhotovostně (platební kartou) na podatelně DDM 

 

V případě, že platbu neprovedete, bude Vaše rezervace zrušena.  

V případě bezdůvodného zrušení závazné objednávky, účtujeme poplatek ve výši 1.000,- Kč. 

(zrušení objednávky proveďte písemně a prokazatelnou formou). 

Byl jsem seznámen a beru na vědomí rezervační podmínky a provozní a návštěvní pokyny a informace pro prostory 
víceúčelového sálu Dům dětí a mládeže Bohumín. 
 
 
Datum: ………………………………….                 Podpis: ………………………………… 


