
OSLAVY V KLUBU

*platí jen pro členy klubu 

Termín uspořádání oslavy: celoročně, Po a Pá

Ceník a podmínky platné pro oslavy objednané od 15. 3. 2019

Trvání: do 1 hod. 
Začátek: dle domluvy     
Cena: 1 000 Kč
Klubová cena*: 900 Kč

Trvání: 2 a víc hod. 
Začátek: kdykoliv od 15:00 
Cena: 600 Kč/hod. 
Klubová cena*: 540 Kč/hod.

Termín uspořádání oslavy: březen – listopad, So – Ne

Trvání: do 1 hod. 
Začátek: dle domluvy     
Cena: 1 200 Kč
Klubová cena*: 1 080 Kč

Trvání: 2 a víc hod. 
Začátek: kdykoliv od 11:00 
Cena: 600 Kč/hod  
Klubová cena*: 540 Kč/hod

Termín uspořádání oslavy: prosinec – únor, So – Ne

Trvání: do 2 hod. 
Začátek: dle domluvy     
Cena: 1 500 Kč
Klubová cena*: 1 360 Kč

Trvání: 3 a víc hod. 
Začátek: kdykoliv od 11:00 
Cena: 600 Kč/hod.  
Klubová cena*: 540 Kč/hod.

V ceně pronájmu klubu pro uspořádání oslav je zahrnuto:  
personál „k ruce“ , základní výzdoba ( jednobarevný ubrus – růžový, modrý, zelený, žlutý; 
jednobarevné ubrousky, různobarevné balónky, girlandy), zapůjčení nádobí (plastové, skleněné, 
keramické), zapůjčení příborů, místo v lednici, příprava místnosti, závěrečný úklid (luxování, 
vytírání, umývání nádobí, vynesení odpadků).

Další služby za příplatek:  
Závěrečný úklid nad rámec standardního: 400 Kč  
(zakončení oslavy formou “zvednu se a odejdu“. Personál klubu má právo rozhodnout  
o “nedostatečném úklidu” po oslavě a vyžadovat od nájemce nápravu nebo poplatek za úklid)  
Zapůjčení venkovního sezení během oslavy: 300 Kč  
(v případě zájmu o doplňkové venkovní sezení dojednané během oslavy, si toto sezení připraví 
nájemce a to jenom v případě, že je k dispozici) 
Zapůjčení plynového grilu: 500 Kč (pouze venku)



Bližší informace nebo nestandardí požadavky: osobně (Po – Pá) na recepci našeho klubu, 
na www.edububoklub.cz, info@edububoklub.cz 
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

Záloha, storno poplatky

Další informace

Možnosti rozložení stolů

Záloha*: 2 000 Kč 
Storno poplatek za zrušení za více než 14 dnů před akcí: 0 % 
Storno poplatek za zrušení za 14 – 7 dnů před akcí: 50 % 
Storno poplatek za zrušení za méně než 7 dnů před akcí: 100 %  
Storno poplatek za zrušení za přesunutí oslavy na jiný termín**: 0 %
 
*Zálohu je potřeba zaplatit v hotovosti nebo na účet nejpozději 14 dní před termínem oslavy. Pokud nájemce po ukončení oslavy 
předá klub personálu na recepci ve stavu, v jakému mu byl poskytnut (s ohledem na dohodnutý úklid) bude záloha nájemci 
vrácená v plné výši a to buď v hotovosti nebo převodem na účet. Pokud dojde během oslavy k poškození majetku klubu, nebude 
záloha nájemci vrácena. Další způsob jednání v této věci předá personál klubu vedení klubu, které se následně s nájemcem 
dohodne na kompenzaci škod. Záloha může být také použita na náhradu nákladů spojených se zrušením oslavy. Její vrácení se 
pak řídí stornopoplatky.  
**v případě zvolení náhradního termínu už neplatí vrácení plné zálohy při následném stornu za zrušení za více než 14 dnech 
před akcí.

Maximální počet účastníků oslavy je 20 lidí (děti do 11 měsíců se nepočítají ). Nápoje a jídlo 
je možné přinést si vlastní. Můžeme Vám nabídnout i cokoliv z naší standardní nabídky dle 
aktuálního ceníku. Odběr většího množství jídla nebo nápojů od nás je nutné dohodnout 
předem. V případě zájmu je možné dohodnout obložené mísy apod. potřebné domlouvat 
minimálně týden před oslavou. Klub Vám bude k dispozici 15 minut před oslavou, v případě 
vaší vlastní výzdoby 30 min předem. Vnitřní nábytek není možné vynášet do parku. Platbu za 
pronájem, doplňkové služby a obložené mísy není možné platit platební kartou.

Varianta A – stoly do U pro 20 sedících osob
Varianta B – stoly do obdélníku pro 18 sedídích osob
Varianta C – velké stoly do L s malým stolkem pro děti
Varianta D – rautové rozložení stolů u zdi bez umístění židlí
 
Rozložení stolů je potřeba domluvit předem. Již rozložené stoly si v případě zájmu přeskládává nájemce sám.


