SVADOBNÉ
PODMIENKY

PRENÁJOM
SVADOBNEJ SÁLY

Kapacita svadobnej sály reštaurácie je 140 osôb.
Cena prenájmu je 500€.
Prenájom sály za piatkový
termín je 250€. Rozšírenie sály
je možné zabezpečiť salónikom
s kapacitou 16 osôb, alebo
kongresovou sálou s kapacitou
50 osôb.
Obe miestnosti sú v tesnej
blízkosti reštaurácie.
Sedenie v sále je zabezpečené
okrúhlymi stolmi s kapacitou
6-12 osôb, alebo rovnými
stolmi.

Svadobná sála je v prípade
piatkového termínu k
dispozícii do 4:00
nasledujúceho dňa ráno.
V prípade sobotňajšieho
termínu svadby je k dispozícii
do druhého dňa 5:00 ráno.
V prípade rezervovania
svadobnej sály je možné, že
bude prebiehať v rovnakom
termíne súčasne druhá
svadba vo svadobnom stane,
ale ak dôjde zo strany klienta
k rezervovaniu (a následne aj
konaniu) svadby vo
svadobnom stane,

svadba vo svadobnej sále v
rovnakom termíne nie je
možná, ak s tým klient, ktorý
si rezervoval svadobný stan,
nevyjadrí výslovný nesúhlas.

V prípade objednania
svadobnej sály v termíne od
01.10. do 01.05., vo finálnom
vyúčtovaní Vám bude
poskytnutá 25% zľava na
všetky položky vyúčtovania
okrem personálnych služieb,
svadobnej výzdoby a
ubytovania.

PRENÁJOM
SVADOBNÉHO STANU

Kapacita svadobného stanu je
160 osôb pri okrúhlych stoloch
a 200 osôb pri použití rovných
stolov.
V prípade piatkového termínu je
svadobný stan k dispozícii do
4:00 nasledujúceho dňa ráno
/sobota/.
V prípade sobotňajšieho
termínu svadby je stan k
dispozícii do druhého dňa 5:00
ráno /nedeľa/.
Ak dôjde zo strany klienta k
rezervovaniu (a následne aj
konaniu) svadby vo svadobnom
stane, svadba vo svadobnej sále
v rovnakom termíne nie je
možná, ak s tým klient, ktorý si
rezervoval svadobný stan,
nevyjadrí výslovný nesúhlas

.Cena prenájmu stanu sa mení v
závislosti odo dňa plánovanej
akcie.
Ceny prenájmu svadobného
stanu sú nasledovné:
Sobota
* do 60 os.
* do 100 os.
* do 120 os.
* nad 120 os.

1500€
1000€
750€.
600€

Piatok a 04.07.2021, 31.08.2021,
14.09.2021
* do 60 os.
750€
* do 100 os.
500€
* do 120 os.
375€
* nad 120 os. 300€

Poznámka: Za počet osôb sa
považuje počet osôb, za ktoré sa
v konečnom vyúčtovaní
uhrádza poplatok za stravu.
Ak sa svadba bude konať v
dňoch od nedele do štvrtka
okrem vybraných termínov
04.07.2021, 31.08.2021, 14.09.2021,
bude Vám poskytnutá 30% zľava
z celkového vyúčtovania svadby.
Zľava bude aplikovaná na
všetky služby vrátane
doplnkových služieb, okrem
personálnych
služieb, svadobnej výzdoby, Red
Velvet zákuskov, fotostien od
Creative Prospective a
ubytovania.

V prípade chladnejšieho počasia
je zabezpečený
profesionálny elektrický
ohrievač Master
za jednorazový poplatok 80€.
Okrem toho Vám radi
zabezpečíme farebné nasvietenie
svadobného stanu v
rôznych farbách - 10 ks LED
svetlami v cene 150€.
Nemenej očarujúca a veľmi
žiadaná je naša „hviezdna
obloha“ - blikajúci svetelný strop
s mini LED
svetielkami v teplej bielej farbe.

Osvetlenie obsahuje 700 m
reťazí v počte 7000 LED
svetielok v cene 250€.
V prípade objednania
svadobného stanu bude
prebiehať len jedna svadba
na stredisku, ak ste o tom
neboli upovedomený
vopred pred rezerváciou
termínu.
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PRENÁJOM
SVADOBNÉHO ZÁTIŠIA

V priestoroch záhradky
hotela Vám v prípade záujmu vieme zabezpečiť civilný alebo
cirkevný obrad (len niektoré vierovyznania; oddávajúceho si
zabezpečujú klienti). Služby zahŕňajú prenájom záhradky, prenájom a
výzdobu drevenej slávobrány živými kvetmi, prenájom 24 ks bielych
stoličiek, červený koberec, 4ks stand-by stolov s elastickým návlekom a
záhradné slnečníky.
Cena komplet služieb uvedených vyššie je 250€.

PERSONÁLNE SLUŽBY

Personálne služby sa účtujú
jednorazovým poplatkom, ktorý je
určený v závislosti od počtu hostí.
*do 60 os..

Personál je k dispozícii v
prípade piatkového termínu do
4:00, v prípade soboty do 5:00
nasledujúceho dňa.

280€,

* do 90 os.

350€,

* do 120 os.

420€,

* do 140 os.

490€,

* nad 140 os.

560€.

Poznámka: Za počet osôb sa považuje
počet osôb, za ktoré sa v konečnom
vyúčtovaní uhrádza poplatok za
stravu.

Za organizačné zabezpečenie
svadobného dňa je zodpovedný
svadobný manažér, ktorý je k
dispozícii klientom do 24:00
(ukončenie redového tanca).
Následne za priebeh a ukončenie
svadobnej hostiny preberá
zodpovednosť hlavný čašník.

HUDBA

Hotel DAM je mimo zastavaného územia, z tohto dôvodu u
nás neplatia žiadne časové obmedzenia hlučnej hudby.
Klient si môže zvoliť vlastný výber hudobnej produkcie.
Extra poplatok za energie sa neplatí.
V prípade záujmu Vám radi poradíme pri výbere živej
hudby alebo DJ-a.

UBYTOVANIE

Mladomanželom
poskytujeme na svadobnú noc
svadobný apartmán grátis.
Svadobní hostia majú
zvýhodnenú cenu za
ubytovanie.
Jednoposteľová izba 30€,
Dvojposteľová izba

48€,

Trojposteľová izba

78€,

Štvorposteľová izba

99€.

V cene ubytovania sú zahrnuté
raňajky vo forme švédskych
stolov.
Raňajky sú podávané v čase od
7:30 do 11:00.

Uvoľniť izby je nutné v
prípade piatkového termínu do
10:00, v prípade sobotňajšieho
termínu do 12:00
nasledujúceho dňa.

Cena za ubytovanie nezahŕňa
miestny poplatok vo výške
0,50€ /osoba/noc.
Check-in hostí v deň svadby je
možný najskôr od 14:00.

Rezervovanie izieb vo svadobný
deň je potrebné zaslať
najneskôr 14 dní pred svadbou,
v opačnom prípade Vám
nevieme garantovať Vami
požadovaný počet izieb.

SVADOBNÉ MENU

Skladba hlavného menu
zvyčajne pozostáva z
prípitku, minerálky alebo
vody, predjedla, polievky a
hlavného jedla.
Ďalej zabezpečujeme švédske
stoly, ktoré sa podávajú po
hlavnom jedle a pozostávajú
zo studeného bufetu,
teplého bufetu a šalátového
bufetu.

Cena menu začína od 38€
na osobu.
V prípade, že sa rozhodnete
pre civilný obrad u nás,
radi Vám zabezpečíme pred
obradom koktail party
formou „finger food“
občerstvenia a baru
s nápojmi.

Cenové kalkulácie a vzorové
menu nájdete v dokumente
Svadobné menu - tento
dokument je informačný.
Svadobné menu Vám
zostavíme aj
podľa individuálnych
požiadaviek.

VÝZDOBA

Výzdoba hotela a svadobnej sály je zabezpečovaná výhradne našou
partnerskou agentúrou AMS Agency.
Na osobnom stretnutí s aranžérkou si zvolíte svadobnú výzdobu vo
Vami preferovanom štýle, či už v štýle vintage, provence, glamour
a iné.
Na základe Vašich požiadaviek Vám
vypracuje koncept celkovej svadobnej výzdoby.
Základná cena výzdoby začína na sume 600€.
Kvetinovú výzdobu realizujeme výhradne zo živých kvetov.
Chiavari stoličky sú spoplatnené 3€ za kus.
Môžu byť čisté alebo obtiahnuté elastickým
návlekom bielej farby.
Viac informácii najdete na webovej stránke www.amsagency.sk

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Hotel zabezpečuje aj ďalšie
Rôzne gastronomické špeciality
služby, ktoré by mohli urobiť
podávané kuchárom na rajóne,
Vašu svadbu ešte viac
syrový stôl, syrovú alebo
atraktívnejšou.
čokoládovú fontánu.
Radi vyhovieme Vašim
netradičným požiadavkám,
Máme pre Vás pripravenú
ktoré sú realizovateľné v rámci ponuku štýlových koláčov, tort
našich možností.
a výslužiek z našej partnerskej
Vieme Vám zabezpečiť pivný bar,
firmy Red Velvet Cakes,
cake bar, limonádový bar,
kde Vám náš tím zabezpečí
candy bar, crepes bar,
kompletný servis od návrhu až
premietanie dataprojektorom,
po dizajn a inštaláciu
polaroid s foto kútikom, ktorý
špeciálneho
bude pripravený a
cake baru.
naaranžovaný podľa
požiadaviek klienta,
Viac informácií nájdete na
zmrzlinový bar alebo bar na
stránke www.redvelvet.sk
miešané nápoje s barmanom.

V spolupráci s našou partnerskou
agentúrou Creative Prospective
máme pre Vás pripravenú ponuku
jedinečných produktov na tvorbu
fotografií Vás a Vašich hostí, ktorá
prepája najnovšie technológie
interaktívnym spôsobom. Viac
informácií o produktoch nájdete na
stránke www.creativeprospective.sk.
Rezervovanie produktov od
spoločnosti Creative Prospective
zabezpečíme za Vás a zálohu v
hodnote 100€ vyplatíme my.
V prípade zrušenia rezervácie, bude
záloha odrátaná z celkovej zálohy,
ktorá bola uhradená pri
rezervovaní svadobného termínu
(400€).
Služby poskytujúce fotosteny,
fotobúdky a pod. sú výhradne
zabezpečované agentúrou
Creative Prospective.

VLASTNÉ KOMODITY

Hotel Vám dovoľuje priniesť si
vlastné komodity (alkohol, víno,
sladené nealko, koláče,
slané pochutiny, ovocie).
Hotel neumožňuje doniesť si
vlastné stolové vody a
minerálky.
Džbány s minerálkou alebo
vodou, limetkou a mätou sú
účtované paušálnym poplatkom
v neobmedzenom množstve,
ktoré sú dopĺňané v priebehu
celej svadobnej hostiny.

Cena neobmedzeného paušálu
za vodu do 60 osôb je 60€,
do 120 osôb je 150€ a
nad 120 osôb je 200€.
Hotel si účtuje poplatok za
korkovné v sume 3€ za osobu s
výnimkou detí do 2 rokov bez
stravy
(prenájom pohárov na vlastný
alkohol, víno, straty, umývanie
a pod.).
Vlastné ovocie Vám radi
nadekorujeme na osobitný
cateringový stôl
za poplatok 50€.
V inom prípade Vám ovocie
vieme zabezpečiť.

Vlastné komodity nie je
možné konzumovať v
nasledujúci deň v priestoroch
a areáli hotela.
Vlastný tovar si klienti prinášajú
deň pred svadbou,
najneskôr však do 16:00.
Hotel Vám zabezpečí skladovacie
priestory s chladiarenskými
zariadeniami.
Alkoholické a nealkoholické
nápoje Vám vieme
zabezpečiť za zvýhodnené ceny
od našich dodávateľov, kde Vám
bude účtovaný 15% servisný
poplatok za sprostredkovanie
z celkovej spotreby nápojov.

PLATOBNÉ PODMENKY

Pri prvom kontakte Vám vieme
urobiť nezáväznú rezerváciu,
ktorá je platná 7 dní.
Následne je potrebné uhradiť
poplatok za rezerváciu termínu
v hodnote 400€ a podpísať
rezervačnú zmluvu. Týmto je
rezervácia záväzná.
V prípade zrušenia záväznej
rezervácie je rezervačný
poplatok nevratný.
14 dní pred samotnou
svadbou je potrebné zaplatiť
zálohu vo výške 50% z celkového
vyúčtovania vypracovaného
na základe objednávky klienta.

Uhradená záloha bude
odpočítaná od výsledného
vyúčtovania svadby.
Spresnenie objednávky počtov hostí a pod. je nutné
nahlásiť najneskôr
6 kalendárnych dní pred
svadobnou hostinou.
Výsledné vyúčtovanie Vám
zašleme maximálne do troch
dní od konania svadby a
následne si dohodneme
termín konečného
vyrovnania.

UKONČENIE

Občerstvenie, ktoré sa neskonzumovalo na svadbe,
si klienti odnášajú so sebou po ukončení svadby alebo v
nasledujúci deň.
Občerstvenie a vlastné nápoje nie je možné konzumovať v
nasledujúci deň na raňajkách.

OSOBITNÉ
PODMIENKY

V areály hotela nie je možné púšťanie lampiónov šťastia.
V prípade ohňostroja je možná realizácia len s profesionálnou firmou,
ktorá to nahlási na príslušný obecný úrad.
Vo svadobnom stane nie je možné používať
tortové ohňostroje a prskavky.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne podľa požiadaviek.

Tieto svadobné podmienky sú platné od 01.10.2020

Tomáš Lacko
Hotel Manager

