Vzdělávejte se
a podpořte
cestu domů!
Kurz, školení, workshop, lekce,
přednáška, beseda, konzultace…
Pořádáte vzdělávací akce
a hledáte pro ně vhodné
prostory? Zkuste nové
Vzdělávací centrum
Cesty domů!

Nově zařízené vzdělávací centrum se
může pochlubit skvělým technickým
vybavením, zázemím pro lektory
a dobrou dopravní dostupností
z centra. Nachází se v útulných,
světlých podkrovních prostorách
budovy Cesty domů v Praze 4 –
Michli, má samostatný vstup
i bezbariérový přístup výtahem.
Veškerý zisk z pronájmu prostor
centra je využit k financování služeb
Cesty domů.

Technické
vybavení:
dataprojektor

magnetická
popisovatelná
folie

Dispozice:

Parkování a doprava:

» přednášková místnost 57 m2
» maximální kapacita 25 osob
» zázemí pro lektory
» plně vybavená kuchyňka
» možnost občerstvení

» Parkovací místo pro lektora je zajištěno před
budovou. Další parkovací místa se nacházejí
v blízkosti objektu. Možnosti placeného
parkování jsou v ulici Michelská.
» MHD: Nejbližší zastávky bus a tram
„Michelská“.

Ceník a další podrobnosti na
www.cestadomu.cz/pronajem

Kde nás najdete?
Heleny Kočvarové 1,
Praha 4 – Michle

ozvučení
a vzduchotechnika

stativ

Wi-Fi

flipchart

Organizacím, které vzdělávají v paliativě
a souvisejících tématech, nabízíme pronájem
za zvýhodněných podmínek!
V případě zájmu o pronájem prostor a o domluvu
cenových podmínek pronájmu nás kontaktujte:

pronajem@cestadomu.cz
778 786 772

↑ ↗   → Místnost nabízí různé varianty uspořádání mobiliáře

↖ Na patře je k dispozici sociální zařízení a mobilní šatní stojany
←  Hlavní místnost je vybavena kvalitní audiovizuální technikou
↑ Je možné využít plně zařízenou kuchyňku

↑ Parkovací místo pro lektora je zajištěno před budovou,
další parkovací místa se nacházejí v blízkosti objektu.
↗       Využít můžete i terasu budovy
→ Vzdělávací centrum má samostatný vstup

ceník
pronájmu
» Komerční pronájem: 800 Kč / hodina
» Minimální doba pronájmu jsou 3 hodiny,
tj. částka 2 400 Kč.
» Při celodenním pronájmu (8.00–19.00)
je celková částka 8 000 Kč / den.
800 Kč / hodina
8 000 Kč / den

» Pronájem organizacím vzdělávajícím v oboru
paliativní péče: 400 Kč / hodina
» Minimální doba pronájmu jsou 3 hodiny,
tj. částka 1 200 Kč
» Při celodenním pronájmu (8.00–19.00)
je celková částka 4 000 Kč / den.
400 Kč / hodina
4 000 Kč / den

» Pronájem je možný v pracovní dny od 8.00
do 19.00, o víkendech po dohodě.
» Cena zahrnuje pronájem prostoru a pronájem
technického zařízení pro prezenční akce.
» Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
» Ceník je platný od 1. 4. 2021.

