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CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV
platný od 01.01.2020

SLANICKÝ OSTROV UMENIA, Oravská priehrada
Na krátkodobý prenájom v čase trvania sezóny slúži priestor v kostole a exteriér Slanického
ostrova.
PODUJATIA
koncerty vážnej alebo jazzovej hudby
svadobné obrady (civilné)
fotografovanie
filmovanie
spomienková omša pre vysťahovaných rodákov zo Slanice - bezplatne
Termín a podmienky podujatia je možné v galérií realizovať po dohode so správcom
Slanického ostrova umenia v dostatočnom predstihu. Galéria si vyhradzuje právo na zmenu.
SVADOBNÝ OBRAD (CIVILNÝ)
kostol
exteriér ostrova

300 € / hod.
150 € / hod

V cene je zahrnutý prenájom priestoru (kostol), 70 ks stoličiek, stôl, možnosť bezplatného fotenia
v priestoroch expozícií, dozor.
Obrad v exteriéri ostrova - v prípade nepriaznivých klimatických podmienok galéria neposkytuje
náhradný priestor.
Výzdobu, hudobný sprievod, matričný úrad a ostatné náležitosti spojené s obradom si záujemca
zabezpečuje na vlastné náklady.
V cene nie je zahrnutá preprava na ostrov, po dohode so správcom ostrova je možné zabezpečiť
prepravu na ostrov loďou OG Slanica vo výške ceny vstupného.
Obrad je možné realizovať:
v sobotu, alebo v iný pracovný deň po dohode so správcom ostrova a matričným úradom v Námestove
v čase od 15.00 do 18.00 hod.
(Skôr než si pár dohodne termín sobáša na Slanickom ostrove umenia, je nutné kontaktovať matričný
úrad, kde si dohodnú sobášiaceho a ďalšie podrobnosti.)
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FOTOGRAFOVANIE (svadobné, iné spoločenské udalosti)
kostol + exteriér ostrova
50 € / hod.
V cene je zahrnutý prenájom priestoru (kostol), 70 ks stoličiek, stôl, možnosť bezplatného fotenia
v priestoroch expozícií, dozor.
V cene nie je zahrnutá preprava na ostrov, po dohode so správcom ostrova je možné zabezpečiť
prepravu na ostrov loďou OG Slanica vo výške ceny vstupného.
Fotografovanie je možné realizovať: v sobotu, alebo v iný pracovný deň po dohode so správcom ostrova,
v čase od 15.00 do 18.00 hod.

FILMOVANIE (výroba digitálneho záznamu v priestoroch Slanického ostrova umenia)
komerčné účely
100 € / hod.
výchovno-vzdelávacie
účely,
kultúrne 30 € / hod.
a benefičné relácie, študentské filmy,
dokumentárne filmy
spravodajské relácie informačného charakteru bezplatne
V cene nie je zahrnutá preprava na ostrov, po dohode so správcom ostrova je možné zabezpečiť
prepravu na ostrov loďou OG Slanica vo výške ceny vstupného.

KONCERTY VÁŽNEJ HUDBY v spolupráci s DK Námestovo
200 € (v cene prenájom priestoru, 70 stoličiek, dozor, preprava loďou OG SLANICA)
KONCERTY VÁŽNEJ ALEBO JAZZOVEJ HUDBY
kostol
exteriér ostrova

200 € / hod.
100 € / hod.

V cene je zahrnutý prenájom priestoru (kostol), 70 ks stoličiek, dozor.
V cene nie je zahrnutá preprava na ostrov, po dohode so správcom ostrova je možné zabezpečiť
prepravu na ostrov loďou OG Slanica vo výške ceny vstupného.
* Galéria si vyhradzuje právo neposkytnúť svoje priestory v prípade, že ide o organizovanie akcie, ktorá nie je
v súlade s platnými zákonmi SR, je organizovaná politickými stranami a zoskupeniami, porušujú sa pri nej morálne
a mravné normy, ohrozuje sa bezpečnosť vystavených exponátov alebo zamestnancov organizácie.
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