
NAJEM PROSTOROV VIŠJA VIBRACIJA
CENIK NAJEMA 2020/21
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VELIKA 
DVORANA
cca 100 m2

SOBA za
TERAPIJE
cca 15 m2

na uro na uro na urona dan na dan na dan

NAJEM
v EUR

PETEK SOBOTA,
NEDELJA, 
PRAZNIKI

Oprema (brezplačna uporaba): 
50x talni masažni stoli (modri in vijolični)
30x joga blazine
30x odeje za pokriti
30x zložljivi stoli
15x zložljiva miza (180×75 cm)
4x masažna miza (zložljiva)

TEHNIČNA OPREMA (brezplačna uporaba):
Profesionalno ozvočenje – 4x aktivni bluetooth zvočnik BOSE S1 PRO (upravljanje preko kabla ali bluetootha, povezani med 
seboj)
2x SHURE brezžični mikrofon
1x projekcijsko platno 240×235 cm (4:3)
1x projekcijsko platno 180×180 (1:1)
1x profesionalni širokokotni projektor (projektor, ki se ga postavi ob projekcijsko platno, in ne potrebuje kabla sredi prostora)

PROMOCIJA VAŠEGA DOGODKA
Objava Vašega dogodka na Facebooku Višja Vibracija: 
Brezplačno (dodajte nas kot co-host)
Objava vašega dogodka na oglasni deski in vaši letaki na pultu: 
Brezplačno (prinesite promocijski material, ali nam ga pošljite po pošti na naš naslov.)
Objava vašega dogodka na spletni strani Višja Vibracija + Enkratno pošiljanje Newsletterja z vašim 
izpostavljenim dogodkom osebam, ki so prijavljeni na naše novice: 33 EUR/ mesec 
(Materiale za objavo pripravite sami in nam jih pošljete na mail. V kolikor potrebujete pomoč, vam lahko oblikujemo 
v Višji Vibraciji, po ceniku oblikovalskih storitev.)
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Naslov: 
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, prvo nadstropje, lasten vhod
  
Parking: 
Je zagotovljen, sploh po 14h in ob vikendih je parkirišče prazno.
  
Velikosti prostorov:
Na voljo je en seminarski prostor v velikosti 100 m2.

Imamo tudi lep manjši prostor v velikosti 15 m2, za masaže, osebne seanse 1 na 1. 
  
Klima in ogrevanje:
Vsi prostori imajo lastno popolnoma novo klimo. Ogrevanje je z novimi stenskimi radiatorji.
  
Predprostor:
V predprostoru je prostor za »relax« in sprejemni pult, ki se ga lahko uporabi.
  
Garderoba:
Garderoba v velikosti cca. 15 m2 je na voljo za vse uporabnike prostorov.
  
Sanitarije in tuš:
Imamo lastne sanitarije (2x kabina) in eno tuš kabino. Imamo na voljo tudi ogledalo in fen. Na hodniku skupne zgradbe so na 
voljo še dodatne skupne sanitarije, ki si jih delimo z ostalimi uporabniki zgradbe. Skupno je sanitarij dovolj tudi za srednje in 
večje skupine.
  
Možnosti uporabe:
Prostore oddajamo rednim in občasnim strankam in članom našega društva za izobraževalne namene, namene skupinskim ali 
individualnim predavanj, vadb, masaž ipd.
  
Glasnost in zvočna izolacija sten:
Naše stene in vrata so dobro zvočno izolativna. A v kolikor pričakujete, da bo vaš dogodek veliko glasnejše narave (glasbila, 
gongi, bobni, glasnejša glasba, glasnejše govorjenje, uporaba mikrofona ipd), je možen najem edino za 100 m2 in nas o tem 
predhodno opozorite, saj v tem primeru ne bomo oddali drugih prostorov v najem ostalim, ki bi potrebovali popoln mir.
  
Prednostni sistem:
Prednost pri najemu imajo redni, mesečni ali celoletni najemniki.
  
Rezervacija in plačilo:
Ob rezervaciji nam sporočite: 
NAZIV NAJEMNIKA, DATUM, URE, NAMEN DOGODKA, KONTAKT na email: darija@visja-vibracija.si 
Ob potrditvi rezervacije se vplača 50% akontacije na TRR društva. Preostanek v 3-dneh po dogodku. 
  
Odpovedi:
V primeru odpovedi več kot 10 dni pred dogodkom se celotna akontacija prenese na naslednji termin.
V primeru odpovedi manj kot 10 dni pred dogodkom se zadrži polovica akontacije, preostanek se prenese na naslednji termin.
V primeru odpovedi 3 dni ali manj pred dogodkom se akontacija zadrži.

Cene in pogoji se lahko spremenijo z najavo 30 dni vnaprej z objavo na naši spletni strani in z obvestilom obstoječih 
najemnikov.

        
         Predsednik društva:
                     Lu Ka

Ljubljana, Oktober 2020


