FORMULÁŘ K POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
V RESTAURACI MKCF

jméno, příjmení:
datum konání akce:
čas začátku akce:
požadované nájemní prostory:
telefonní číslo, e-mail:
barva výzdoby tabule:
počet osob celkem:

z toho dětí/věk:

přípitek:
předkrm:
polévka:
hlavní jídlo, příloha:

raut (zákusek, svačina …):

čas:

večerní pohoštění:

čas:

zvláštní přání:

alkoholické nápoje:
nealkoholické nápoje:

-

-

-

-

-

-

-

Hosté se mohou scházet v našem zařízení maximálně 30 minut před domluveným časem.
Vzhledem k tomu, že personál se věnuje přípravě slavnostní tabule a provozu v restauraci,
bohužel není v našich silách se o Vaše hosty postarat dříve.
Pokud je z různých důvodů nutné, aby se hosté u nás shromáždili dříve, bylo by dobré toto
předem domluvit s obsluhujícím personálem s ohledem na provoz restaurace, případně
domluvené jiné akce a to vždy nejlépe písemnou formou na restaurace.mkcf@fulnek.cz
Pokud v naší restauraci máte zamluven pouze jeden prostor /restauraci, sál, salonek/, není
pro Vaše hosty automaticky k dispozici celý prostor kulturního domu a restaurace (mohou
zde probíhat jiné akce).
Ukončení hostiny nebo rodinné oslavy je max. ve 24:00 hodin., v případě trvání akce po
této hodině bude započítána částka 250,- Kč/ 1h za každého číšníka do skončení akce.
Na hostinu do naší restaurace si můžete přinést vlastní pouze sladké pečivo – cukroví,
dorty, rolády nebo koláče (toto Vám rádi pomůžeme připravit na stoly).
Donáška vlastního alkoholu /jen v určitém množství/ do našeho zařízení pouze po
osobní domluvě a s minimálním povinným odběrem alkoholu z naší restaurace a to
1,5 litru tvrdého alkoholu nebo 7 litrů vína na 10 dospělých osob. Donáška vlastních
nealkoholických nápojů není možná. Žádáme Vás o důkladné zvážení této naší
podmínky, abychom předešli případným nedorozuměním a nepříjemnostem.
Cena nájemného u smutečních hostin, rodinných oslav a svatebních hostin je platná pouze
při odběru jídel, pití a služeb restaurace MKCF, cena bez služeb a jídel je brána v hodinové
sazbě dle ceníku.
Příprava slavnostní tabule zahrnuje přesun stolů, uspořádání tabule, seřazení židlí, použití
ubrusů, zajištění ubrousků a organzy dle nabídky naši restaurace /v případě zájmu o jinou
barvu organzy, ubrousky vysoké kvality a jiné zboží, započítáváme náklady za jejich
zakoupení/. Seznam restauračního nádobí, kterým restaurace disponujeme, dostanete na
požádání u personálu restaurace.
Úhradu za akci lze provést v hotovosti nebo převodem na účet 281607721/0300. Akci
nelze hradit stravenkami.

Specifikujte řádně své požadavky na pronajaté prostory. Není samozřejmostí uzavření
celého areálů a prostor MKCF pouze pro Vaši akci, ostatní prostory mohou být použity
na jiný typ akce. Pokud si výslovně nepřejete v daný den jiný typ akce, nahlaste tento
požadavek prosím ihned při objednávce, abychom předešli nepříjemnostem a mohli Vás
ihned informovat o obsazenosti prostor a domluvit se s Vámi na podmínkách.
Veškeré požadované změny prosím zasílejte písemně na restaurace.mkcf@fulnek.cz
v kopii na mkcf@fulnek.cz nebo předejte personálu MKCF proti podpisu.
Samozřejmě rádi vyhovíme Vašim speciálním přáním, pokud to bude v našich silách, aby
hostina či oslava proběhla ke spokojenosti Vaší i Vašich hostů.
Zákazník stvrzuje svým podpisem, že byl řádně obeznámen s požadavky, možnostmi a
postupy restaurace MKCF při sjednání akce.
Projednával za restauraci:

Zákazník:

