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Technika v rámci pronájmu sálu

Personál

● Zvukař / Osvětlovač je k dispozici během příprav (nejdéle však 2h)
● Jevištní technik je k dispozici po celou dobu pronájmu (neovládá zvuk ani světla)
● Recepce budovy (umožní veřejnosti vstoupit, ale nekontroluje lístky atd)

Ozvučení
● Připojení na reprobedny do sálu (2x XLR – levá/pravá)
● 2x bezdrátový mikrofon
● Možnost připojení notebooku/mobilu přes malý jack (3,5mm)
● Ovládání hlasitosti hudby pomocí pasivního volume kolečka

Osvětlení

● Stmívatelné žárovky na sále (ovládá náš technik na základě požadavku
organizátora)

● Bílá statická světla na pódiu na kapelu (nastavuje náš technik na základě požadavku
organizátora během příprav)

Ostatní
● Projekce na plátno (připojení přes HDMI)
● Elektřina

○ 2x 16A 230V po šesti zásuvkách, 400V 16A/32A/63A

Plesové pokyny

● Požadavek na půjčení smetáků, schůdků pod jevištěm a zástěn je potřeba nahlásit
při zkoušce na ples

● Donést si vlastní nádobu na mince
● Zajistit si vlastní obsluhu notebooku
● Sypké věci z tomboly je možné uschovat po vyzvednutí v šatně. Vydány budou při

odchodu domů. Platí zákaz nošení na sál
● Ostatní věci z tomboly je možné uschovat v šatně pouze na vlastní riziko. Šatnářky

nejsou povinny převzít věci z tomboly
● Zápis o stavu movitého a nemovitého majetku před a po plesu
● Klíče od šatny si vyzvedne třídní učitel/ka na recepci na podpis
● Zákaz konzumace dortů na sále. Hrozí ušpinění podlahy
● Před použitím lepící pásky je nutná konzultace s techniky Fabriky
● Zákaz zdobení stolů barevnými konfetami z papíru nebo jinými barevnými ozdobami

včetně vystřelování papírových konfet při šerpování
● Odpad z tomboly (krabice, obaly apod.) je třeba odvézt z Fabriky – nedávejte je do

našich kontejnerů
● Po skončení plesu odstranit veškerou výzdobu (balónky, reklamy, provázky pásky

atd.)



Příplatkové služby

Zvukař (včetně pultu a vybavení)

Profesionální ozvučení jakékoliv kapely

5 000 Kč

Osvětlovač (včetně pultu a světel)

Profesionální světelná show

5 000 Kč

Uvaděčka / Šatnářka

Doporučujeme 2 - 3

120 Kč / hod

Bedňák / Brigádník

Pomoc s aparaturou, přípravami, ostraha, vstupenky apod.

200 Kč / hod

Foto (6h)

Profesionální fotografie + úprava

8 000 Kč

Video (6h)

Profesionální video + základní střih. Dle domluvy lze

kombinovat i s fotkami.

10 000 Kč

Grafické práce

Vstupenky, bannery, plakáty, diplomy apod.

od 2 000 Kč

Možnost pronajmout i libovolnou techniku dle ceníku na webových stránkách.

Zvukař může v některých případech zastoupit i roli osvětlovače a naopak osvětlovač roli
zvukaře. Např. zvukař může dosvítit kapelu divadelními světly apod.


