Ceník Culinka 2019 (Představení)
Vystoupení je složeno převážně z písniček z CD „Culinka a tancohrátky I.“. Písničky jsou proloženy hudebně
pohybovými hrami. Pro tyto aktivity je potřeba počítat s dostatečným prostorem, kde mohou děti tančit.
Program je vždy přizpůsobován počtu dětí a dané situaci. Délka vystoupení je 45 – 50 min.
Akci lze přizpůsobit tematicky, jako jsou karnevaly, čarodějnice, roční období a pod, ale vždy je složen převážně
z písniček z našeho CD a vždy jde o vystoupení Culinky.

Cena vystoupení Culinky PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
1 třída

do 30 dětí

75Kč za dítě min 1.500,- (pod 20 dětí)

Upřednostňujeme dvě vystoupení v jedné MŠ, ale vše záleží na domluvě.
2 třídy

30 - 60 dětí

70 Kč za dítě min 3.000 (pod 40 dětí)

Více tříd

50 – 100 dětí

3.000 - 5.000 (dle domluvy)

Zahradní slavnosti, pasování předškoláků apod.

3.000 - 6.000 (dle domluvy)

Cena je uvedena do 50 Km od Plzně a včetně ozvučení.
Cestovní náklady: Praha + 800,-. Ostatní 4 Kč / Km tam a zpět Plzeň.

Cena vystoupení Culinky SOUKROMÉ OSLAVY
Délka vystoupení je 45 – 50 min. Včetně ozvučení.
Oslava
3.000 – 5.000 + 5 Kč / Km tam a zpět Plzeň
Je možná asistence Culinky při přinesení a krájení dortu, další aktivity možné dle domluvy předem.

Cena vystoupení Culinky AKCE PRO DĚTI ( bez ozvučení )
Cena se odvíjí od typu akce, počtu dětí, časové náročnost a hlavně od vytíženosti termínu!

1x 45 -50 min

3.000 - 6.000 + 5 Kč / Km tam a zpět Plzeň

2x 30 min (do dvou hodin pobytu na akci)

3.000 – 6.000 + 5 Kč / Km tam a zpět Plzeň

3x 30 min (do tří hodin pobytu na akci)

4.000 – 7.000 + 5 Kč / Km tam a zpět Plzeň

Vlastní zvuk 1.000 – 3.000,- dle typu akce

Cena KOMPLET
3 hod (diskotéka, tematické vystoupení Culinky, ozvučení)

5.000 – 10.000 + 5 Kč / Km tam a zpět Plzeň

Cena NA KLÍČ
Dle požadavků objednavatele: vystoupení Culinky, malování na obličej, tvořivé dílny, ozvučení a osvětlení akce,
skákací hrady, atrakce pro děti, program, živá hudba, DJ a mnoho dalšího.

Všechny ceny jsou smluvní. Vždy záleží na okolnostech, typu akce a osobní domluvě. Nejsme plátci DPH.

