Podmínky pronájmu piknikových košů
Pro uspořádání pikniku jsou vyhrazeny POUZE čtyři trávníkové plochy okolo kašny
v dolní části zámecké zahrady. Piknikové koše se půjčují v období od 1. května
do 30. září, v rámci aktuální otevírací doby zámku.

Otevírací doba zámku:
květen, červen, září:
pondělí: zavřeno
úterý – neděle: 9 – 16 hod.

červenec, srpen:
denně: 9 – 17 hod.

Koše se půjčují pouze v případě hezkého počasí, neboť za deště je zámecká zahrada
pro návštěvníky uzavřena.
Piknikový koš včetně daného obsahu Vám bude zapůjčen oproti vratné záloze ve výši
1.000 Kč. Koš je nutné si objednat před Vaší návštěvou min. 48 hodin dopředu, a to od
pondělí do pátku od 8 do 17 hodin na Správě zámku, Husovo nám. 1201, na tel. čísle
491 470 159 nebo 775 239 744. Koš je třeba navrátit týž den do pokladny zámku nebo
do kanceláře Správy zámku vždy do konce aktuální otevírací doby zámku.

Uvedená cena zahrnuje tuto piknikovou sadu:






ratanový piknikový koš včetně daného obsahu a piknikového vybavení
o keramický talíř (2 ks)
o příborová lžíce (2 ks)
o příborová vidlička (2 ks)
o příborový nůž (2 ks)
o sklenka na stopce (2 ks)
o sklenka na nealko nápoj (2 ks)
o vývrtka s nožíkem (1 ks)
o slánka a pepřenka (2 ks)
pikniková deka s vyšitým erbem (1 ks)
dřevěné prkénko (1 ks)
bavlněný ubrousek s vyšitým erbem (2 ks)

Ztráta či poškození piknikové sady
Pikniková sada je vždy půjčována jako kompletní set (viz. výše uvedené položky).
Při ztrátě nebo poškození předmětů obsažených v piknikové sadě si Správa zámku
v Novém Městě nad Metují jako zapůjčitel dané piknikové sady vyhrazuje odečíst níže
stanovené částky jednotlivých předmětů v sadě ze zálohy 1.000 Kč. Takto bude
postupováno při navrácení piknikové sady vypůjčitelem.

Ceník jednotlivých předmětů uhrazených vypůjčitelem
při jejich ztrátě či poškození













Ratanový piknikový koš
Pikniková deka s vyšitým erbem
Bavlněný ubrousek s vyšitým erbem
Dřevěné prkénko
Keramický talíř
Příborová lžíce
Příborová vidlička
Příborový nůž
Sklenka na stopce
Sklenka na nealko nápoj
Slánka a pepřenka
Vývrtka s nožíkem

1.000 Kč
600 Kč
250 Kč/ks
100 Kč
50 Kč/ks
50 Kč/ks
50 Kč/ks
50 Kč/ks
100 Kč/ks
50 Kč/ks
50 Kč/ks
70 Kč

