Nabídka
Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
k organizaci maturitních plesů
ve školním roce 2015 / 2016
Tomáš Látal

Prezentace pro informační schůzku Studentské rady
23. březen 2015

Cíle prezentace
• informace pro studenty, tř. profesory, ev. zástupce rodičů
• podklad pro informování dalších rodičů a studentů => web
• jasné a závazné rozhodnutí studentů a rodičů, zda SRGH
(ne)bude organizovat maturitní plesy v sezóně 2015 / 2016

konečný termín pro rozhodnutí:

22. duben 2015
informace ANO/NE prostřednictvím tř. profesorů

Organizátor
• Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně (dále též "SRGH")
• plná odpovědnost za organizaci a zabezpečení plesů
• uzavření smluvních vztahů jménem SRGH:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

poskytovatelé služeb (=sál)
Ochranný svaz autorský o.p.s.
hudební produkce (kapela nebo agentura)
zvukař
event. ostatní doprovodné produkce (taneční ukázky, jiné, moderátor,...)
tisk vstupenek
fotograf
videozáznam
květy, květiny, květinová výzdoba sálu
ochranná (bezpečnostní) služba
pojištění odpovědnosti za škody
finanční úřad
darovací, sponzorské a reklamní smlouvy

• plnění ze smluv = financování (zálohy, platby, odvody...)

Místo konání
• Clarion Congress Hotel Olomouc****
• v dosahu MHD (bus, tram), vlak, auto

• bližší info viz www.clarioncongresshotelolomouc.com

Termíny plesů
Datum / čas:
• pátek
• sobota

26. únor 2016 / 18:00 - 01:00 hod. (7 hodin)
27. únor 2016 / 18:00 - 01:00 hod. (7 hodin)

Rozdělení tříd - dle dohody studentů:
• pátek
3 třídy
• sobota
3 třídy
Konečné potvrzení rezervace => středa 22. dubna 2015

Sál
• Celková max. kapacita (sál + foyer):
– 772 osob (pouze sál 880 m2)
• Rozdělení kapacity:
– 552 míst sál
– 120 míst foyer (lze operativně změnit)
– 3x 30 míst pro maturanty = 3 oddělené salonky
– 1x salonek pro předtančení
– 1x salonek "kancelář" - SRGH, moderátoři, kasa, ...
• Parket - rozměr:
– 12 x 14 m (168 m2)

Sál

... sál
... foyer

... salonek 1
... salonek 2

... salonek 3
... kuřácká terasa

Sál

Sál

Foyer - nápojový bar

Foyer - vstupy do sálu

Rozpočet
(ver. Clarion - 2 plesy x 3 třídy, vyrovnaná kalkulace)
Varianta 2 plesy x 3 třídy
Počet osob
Výdaje
tisk vstupenek
pronájem sálu (vč. DPH 21 %)
hudba + zvukař
OSA
ostatní program
on line video + záznam
fotozáznam
loterie - daň (FÚ)
loterie - SRGH
ochranka S.O.S. a.s. Olomouc (vč. DPH 21 %)
občerstvení (účinkující, hudba, moderátoři, SRGH, VIP)
přípitek - maturanti (180x 60,00)
květiny
pojištění převzatých věcí
škody (spoluúčast)
ostatní režie (kancelářské potřeby, identifikace, cestovné,...)
rezerva
Výdaje celkem
Vážený průměr nákladové ceny vč. DPH / os.

Příjmy
vstupenek
loterie
Příjmy celkem
Vážený průměr výnosové ceny vstupenky vč. DPH / os.

Zisk (ztráta)
Zisk %

pátek
657

sobota
657

Celkem
1 314

6 500,00
64 000,00
25 000,00
15 000,00
3 000,00
10 000,00
6 000,00
2 000,00
1 000,00
26 136,00
4 000,00
10 800,00
12 000,00
6 000,00
1 000,00
3 000,00
4 000,00
199 436,00

6 500,00
64 000,00
25 000,00
15 000,00
3 000,00
10 000,00
6 000,00
2 000,00
1 000,00
26 136,00
4 000,00
10 800,00
12 000,00
6 000,00
1 000,00
3 000,00
4 000,00
199 436,00

13 000,00
128 000,00
50 000,00
30 000,00
6 000,00
20 000,00
12 000,00
4 000,00
2 000,00
52 272,00
8 000,00
21 600,00
24 000,00
12 000,00
2 000,00
6 000,00
8 000,00
398 872,00

303,56

303,56

303,56

194 150,00
6 000,00
200 150,00

194 150,00 388 300,00
6 000,00 12 000,00
200 150,00 400 300,00

304,64

304,64

304,64

714,00

714,00

1 428,00
0,36%

Ceny a počty vstupenek (podklad pro rozpočet)
3 třídy - pátek
zřizovatel GH
tř. profesoři + partneři + ředitel
maturant
profesor "netřídní" + partner
volný prodej - mimo sál
volný prodej - sál
Celkem

0,24
6,05

Počet Cena celk./ks
8
0,00
10
0,00
85
50,00
20
200,00
20
300,00
514
350,00
657

Vážený průměr prodejní ceny vstupenky

3 třídy - sobota
zřizovatel GH
tř. profesoři + partneři + ředitel
maturant
profesor "netřídní" + partner
volný prodej - mimo sál
volný prodej - sál
Celkem

295,51

0,24
6,05

Počet Cena celk./ks
8
0,00
10
0,00
85
50,00
20
200,00
20
300,00
514
350,00
657

Vážený průměr prodejní ceny vstupenky

Celkem
Vážený průměr prodejní ceny vstupenky

Cena celkem
0,00
0,00
4 250,00
4 000,00
6 000,00
179 900,00
194 150,00

Cena celkem
0,00
0,00
4 250,00
4 000,00
6 000,00
179 900,00
194 150,00
295,51

1 314

388 300,00
295,51

Distribuce vstupenek
• 11-12 / 2015

předprodej (na osobu, dle objednávek)

• 01-02 / 2016

doprodej ve škole (FIFO)

• na místě

zbytek vstupenek (budou-li k dispozici)

Příspěvky SRGH maturujícím studentům
Příspěvek
nákup květů
nákup květin
úhrada dalších nákladů spojených
s plesem (fotograf, stužky, šerpy, tisk, ...)
audio / video záznamy
1/2 hrubého příjmu z plesové loterie
přípitek při stužkování
Celkem
Průměr příspěvku na studenta / os.

Rozsah
50,00 CZK / student
600,00 CZK / třída
3 000,00 CZK / třída

Celkem
8 500,00
3 600,00
21 000,00

cca 2 000,00 CZK / třída
60,00 CZK / osoba

32 000,00
12 000,00
10 800,00
87 900,00
488,33

Sponzoring vstupenek (FO, PO)
Varianty sponzoringu:
• sponzoring jedné třídy
• sponzoring jednoho plesu
• sponzoring obou plesů
Př. algoritmus promítání do sponzorských příspěvků do cen vstupenek:
– dar 15.000,00 CZK/ třídu, např. 30 studentů => 500,00 CZK na studenta:
•
•
•
•

vstupenka pro maturanta za 50,00 CZK (zůstává)
1. vstupenka za 350,00 Kč ve volném prodeji za 1,00 CZK ("technická" cena)
2. vstupenka za 350,00 Kč ve volném prodeji za 199,00 CZK (sleva)
3. a další vstupenka ve volném prodeji za 350,00 CZK (plná cena)

Formy sponzoringu:
– darovací smlouva
– smlouva o reklamě

•
•

smlouvu nutno předem projednat s hospodářem SRGH(!)
uzavření smlouvy nejpozději do 11 / 2015 (=> tj. před prodejem vstupenek!!!)

Daňově uznatelný náklad pro sponzora, přínos pro SRGH => 0,- (!!!)

Hudební produkce
• volba studentů(?!?!?!)
(preference stejné kapely pro oba plesy současně!)
• nutno sdělit SRGH nejpozději do 30. 9. 2015
• v opačném případě platí volba SRGH
• organizační výbor - právo veta

Stužky, šerpy, ...
• výroba stužek, šerp, atd. - studenti ve vlastní režii
• doporučení konzultovat texty s tř. profesory

Květiny, květinová výzdoba
• smluvně p. Jiří Slimařík (výborná zkušenosti z minulých let)
– dodání a distribuce květin pro maturanty během stužkování
– dodání a distribuce kytic pro profesory dle požadavků tříd
– výzdoba sálu v pátek, revitalizace sálu v sobotu

• požadavky na typ květiny pro stužkování, počet květin a počet
kytic pro profesory sdělí závazně zástupci jednotlivých třídy
emailem na adresu jiri.slimarik@volny.cz
• závazný termín: do 31. 12. 2015

Předtančení
• organizace Mgr. Jana Pazderová
• dovoz / odvoz šatů a dalšího materiálu v režii SRGH

Moderování plesů
• volba studentů (z řad učitelů?, profi moderátor?)
• koordinace - Mgr. Jana Bartoňková

Doprovodný program
•
•
•
•
•

ukázky společenských tanců?
další program?
vše volba studentů
zástupci tříd závazně sdělí SRGH požadavky do 31. 12. 2015
organizační výbor - právo veta

Procedury představení a stužkování
• společná představení jednotlivých tří tříd
(3x 15 minut max.)
• stužkování jednotlivých tří tříd
(3x 15 minut)
• stužkují vždy tř. profesor s asistentem

Vstup na ples
• vstup na ples pouze jednorázový a bez možnosti návratu do
plesových prostor po jejich opuštění
• vstup pouze ve společenském oblečení (rifle)

Zázemí pro maturanty mimo hlavní sál
• každé třídě přidělen vlastní salonek pro cca 30 osob
(stoly, židle, ev. věšáky)
• salonky budou k dispozici po celou dobu konání plesu
(od zahájení zkoušení programu do konce plesu)

Prostor pro kuřáky
• venkovní oddělená terasa cca 4 x 8 m

Audio / videotechnika
•
•
•
•
•

velké plátno za pódiem (cca 4,5 x 6 m)
2 menší zatahovací plátna v levé a pravé prostřední části sálu
možnost audio/video datové projekce
nutno dodat ke zkoušce 5 dnů před datem konání plesů!!!
doporučení - 1 soubor audio/video pro celé představení třídy

• on-line videopřenos programu a stužkování na 3 plátna
• připojení přenosných mikrofonů přes lokální audio soustavu

Foto / video záznam
• komplexní foto dokumentace
– fotografie elektronicky po plese k dispozci zdarma
– každý student při stužkování a po stužkování (min. 3 snímky)
– letos >800 fotografií

• komplexní video dokumentace
– video záznam po plese k dispozci zdarma
– úvod, proslovy, předtančení, program, stužkování
– letos téměř 2 hod. záznamu ve full HD

Doplňkové služby fotografa (=foto mimo sál)
• volba studentů
• zajistí studenti ve vlastní režii, SRGH neorganizuje
• místo k fotografování bude vyhrazeno v plesových prostorách
• dostupný prostor je pro dva paralelně pracující fotografy
(vlastní plátno, zázemí, atd.)

Catering
• v režii Clarion
• nápojový bar, koktejlový bar
• teplá jídla, studená jídla

Pojištění
• pojištění odpovědnosti za škody v režii SRGH
• výše pojistného plnění do 10 mil. CZK

Bezpečnostní služba
• 12 - 14 osob v režii SRGH (smluvně předběžně S.O.S. Olomouc)
• 2 osoby v režii Clarion "přiznané"
• 1 osoba v režii Clarion "tajná"

Parkování
• podzemní garáže Clarion - 150,00 CZK / os. auto / ples
• podzemní garáže u KÚ - 20,00 CZK / hod. (???)

Šatna
• plná zodpovědnost - Clarion
• pro účastníky plesu zdarma

Ubytování
• možnost ubytování přímo v hotelu Clarion
• v rámci plesů sleva pro účastníky plesu (ev. obj. přes SRGH)

Upozornění !
• zákáz vnášení, požívání či disribuce psychoaktivních látek =>
okamžité vyhoštění
• zákaz vnášení vlastního občerstvení do plesových prostor
(jídlo, alkoholické i nealkoholické nápoje)
• zákaz kouření, vč. elekronických cigater (mimo terasy)
• zákaz podávání a konzumace alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let
• SRGH neručí za věci odložené mimo vyznačenou a hlídanou
šatnu

Zveřejňování ev. dalších informací k plesům
• viz web "www.gytool.cz"
sekce "Samosprávné orgány" => "Sdružení rodičů"
• průběžně aktualizovaný "Plesový manuál"

Foto / video -záznam z plesu SRGH 2015
• viz web "www.gytool.cz"
sekce "Samosprávné orgány" => "Sdružení rodičů"
(>800 fotografií, 2 hod. videa)

Kontakty na organizátory
PhDr. Bohumil Šíp
(SRGH)

organizační zabezpečení za SRGH

+420 724 708 658
b.sip@seznam.cz

Ing. Mgr. Tomáš Látal
(SRGH, jen Clarion!)

smluvní vztahy za SRGH
rozpočet, úhrady
vstupenky

+420 602 566 764
tomas.latal@trios.cz

Mgr. Jana Bartoňková
(GH)

organizační zajištění
koordinace mezi studenty, GH a SRGH

+420 585 711 122
bartonkova@gytool.cz

Mgr. Jana Pazderová
(GH)

předtančení
koordinace mezi studenty, GH a SRGH

+420 585 711 143
pazderova@gytool.cz

... děkuji za pozornost ...

