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Nabízíme Vám
za příznivé ceny:
Ubytovaní:
V období červenec až září o celkové kapacitě až 2000 lůžek.
• Ve vysokoškolských kolejích K1, K2 a K3 - dvoulůžkové pokoje
se společným sociálním zařízením, na pokoji teplá a studená
voda, chladnička,
• koleji K4 - buňkový systém po dvou dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, chladnička,
• koleji K5 - v bezprostřední blízkosti Výstaviště, dvoulůžkové a
třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, chladnička.
• V hostelu Bobík - celoročně, pro jednotlivce, bezbariérová
úprava, jedno až
třílůžkové pokoje, komfortně zařízené,
vlastní sociální zařízení.
Stravování:
Celoroční stravování v menze JU pro skupiny i jednotlivce snídaně,
obědy, večeře, studená jídla. Příjemné prostředí, bohatý výběr jídel.
Konferenční prostory:
Pronájem velkého sálu Auly JU a malé zasedací místnosti po celý
rok. Reprezentativní prostory vhodné pro konání konferencí,
přednášek, prezentací, valných hromad i koncertů. Vybavení
moderní multimediální technikou a tlumočnickým zařízením.
Kapacita 180 míst se stoly (možnost až 300 bez stolů), v zasedací
místnosti 44 míst. Možnost zajištění šatny a občerstvení.
Parkování přímo v areálu. V blízkosti areálu se nachází nákupní,
zábavná a sportovní centra, krytý i otevřený bazén, park.

Areál kolejí Jihočeské univerzity

Pokoj na K4

Hlavní jídelna menzy

Aula Jihočeské univerzity

Zasedací místnost

Budova auly

Ceník ubytování a stravování

Koleje K1, K2, K3
Dvoulůžkový pokoj
Až 1200 lůžek. Pokoje s chladničkou, teplou a
studenou vodou, sociální zařízení společná.
Kolej K4

Cena za pokoj a den
300,- Kč

Cena za pokoj a den

Dvojlůžkový pokoj

440,- Kč

Buňka (4 lůžka)
Až 400 lůžek. Pokoje s chladničkou, předsíň se
soc. zřízením (tzv. buňkový systém).

880,- Kč

Kolej K5

Cena za pokoj a den

Dvojlůžkový pokoj

440,- Kč

Třílůžkový pokoj
Až 500 lůžek. Pokoje s chladničkou, předsíň se
soc. zřízením.

540,- Kč

Na kolejích poskytujeme slevu 20 % pro
držitele karet
ISIC, ITIC, GO25, Karta mládeže, FIYTO a
IYHF.
Hostel Bobík

Cena za pokoj a den

Jednolůžkový pokoj

300,- Kč

Dvojlůžkový pokoj

480,- Kč

Třílůžkový pokoj

540,- Kč

Přistýlka
Komfortní pokoje s chladničkou a vlastním
sociálním zařízením.

80,- Kč

Slevy nejsou poskytovány.
Menza
Oběd, večeře
Snídaně
Studaná jídla
Pro větší akce ceny dohodou.Kapacita až 2000
jídel.
Ceny jsou včetně DPH.

Cena za jídlo
48, 52, 56,- Kč
27,00 Kč
23,50, 27,- Kč

Ceník služeb auly

Místnost

Přehled cen pronájmu místností
Kapacita Základní sazba (4 hodiny) Každá další započatá hodina
250

Aula

3200,-

800,-

40
460,115,Zasedačka
V ceně je pronájem místnosti, úklid, šatna, základní ozvučení (3 mikrofony).

Přehled cen pronájmu multimediálních zařízení
Základní sazba
Každá další
Zařízení
Počet
(4 hodiny)
započatá hodina
Mikrofon

4 klasické,
2 bezdrátové,
1 klopový

150,-

30,-

Projektor aula

1

4500,-

900,-

Projektor zasedačka*

1

1250,-

250,-

Notebook*

2

300,-

60,-

Smartpodium

1

500,-

100,-

1

500,-

100,-

Ostatní (CD, DVD,
VHS, MC)

2, 1, 2, 1

200,-

40,-

Zpětný projektor*

1

300,-

60,-

6 jazyků

400,-

-

200

15,-

-

Visualizer

Tlumočnické zařízení
Příjmač tlum.
zařízení

V ceně je zapojení zařízení a krátká instruktáž.
* tyto zařízení můžou být k dispozici zasedací místnosti

Pracovník
Stěhování

Přehled cen prací
Základní sazba

Započatá hodina

800,-

Technik

-

200,-

Šatnářka

-

100,-

Hosteska

-

100,-

Úprava cen a ostatní služby dle dohody.
Všechny ceny uvedeny včetně DPH 19%.

Kde nás najdete?

Orientační plánek

