VšĮ “Artoteka” kainoraštis įmonėms ir organizacijoms:
Jūsų įmonės renginiui siūlome žemiau lentelėje pateiktas veiklas (aprašymus ir nuotraukas rasite paspaudę ant veiklos pavadinimo).
Užsiėmimo kaina apskaičiuojama taip:
bazinis mokestis + mokestis už dalyvį + patalpų nuoma arba atvykimo mokestis (dirbame visoje Lietuvoje).
Bazinis mokestis (kai užsiėmimą veda 1 vadovas)
1 val. 40 € (jei dirbama 1-3val.)
1 val. 35 € (jei dirbama 4-6val.)
1 val. 30 € (jei dirbama 7val. ir daugiau)
Rekomenduojama visų užsiėmimų trukmė – 2 val., tačiau užsiėmimai gali vykti tiek, kiek norite. Jeigu užsiėmimą veda vienas vadovas, dalyvių
praeinamumas per 2 valandas - apie 20 - 30 žmonių. Jeigu norite, kad sudalyvautų daugiau dalyvių, rekomenduojame kviesti daugiau užsiėmimų
vadovų ir ilginti užsiėmimų laiką. Visos veiklos orientuotos į greitą, nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą - savo rankomis sukurtą
meno kūrinį, kurį užsiėmimų dalyviai parsineša namo.
Mokestis už dalyvį:
(užsakant ne mažesnei kaip 10 dalyvių grupei, t.y. grupė gali būti ir mažesnė, bet mokama vis tiek už 10 dalyvių)
1 dalyviui 15 €
1 dalyviui 20 €
1 dalyviui 25 €
Aitvarų gamyba
Advento kalendoriaus dirbtuvės
Advento vainikų dirbtuvės
Draugystės apyrankės
Ebru (tapyba ant vandens) kiekienas dalyvis susikuria
Aliejinių kvepalų gamyba
po 2 A3 formato piešinius
Draugystės paveikslas
Kvepiantys vonios burbulai
Natūralaus kremo gamyba
Ebru (tapyba ant vandens) kiekienas dalyvis Lūpų balzamo gamyba
Purškiamų kvepalų gamyba
susikuria po 2 A4 formato piešinius
Kaleidoskopo gamyba
Makrame: rankinių pynimas
Tapyba ant šilko šilko
skarelė (išmatavimai 55x55)
Kaukių gamyba
Margučių dažymas ebru technika kiekienas dalyvis
Vaškinių kvepalų gamyba
susikuria po 5 margučius ir po 2 A3 formato piešinius
Kavos keramika
Meduolinio namelio statybos
Lipdymas iš gipso: kalėdiniai žaisliukai
Mozaikos žibintų dirbtuvės
Mandalų pynimas
Muilo gamyba kiekienas dalyvis susikuria po 100 gr.
muilo
Margučių dažymas ebru technika kiekienas
Sieninių laikrodžių dirbtuvės
dalyvis susikuria po 5 margučius ir po 2 A4
formato piešinius
Sapnų gaugyklių gamyba
Smilkalų gamyba iš vaistažolių ir prieskonių
Sojų vaško žvakės moliniame indelyje
Tapyba ant šilko šilku aptrauktas lankelis (25cm
diametras)
Spalvoto smėlio mandala
Velykinių vainikų dirbtuvės
Stiklo papuošalų gamyba
Tapyba ant šilko šilku aptrauktas lankelis
(15cm diametras)
Tapyba ant akmenukų
Viršglazūrinis piešimas ant arbatos puodelių
Žvakių iš natūralaus bičių vaško liejimo
rašas 32 žvakių ratelis – žvakes išsidalina
dalyiai
Kitos veiklos:
Gėlių dėžutė - 1 dalyviui 35 €
Kietojo šampūno ir kondicionieriaus gamyba – 1 dalyviui 40 €
Mokslo laboratorija: programos trukmė 1.5 val., kaina grupei iki 15 vaikų 250€, kiekvienas papildomas vaikas po 10€.
Personažai vaikams: programos trukmė 1 val., kaina grupei iki 15 vaikų 1 val. - 120€, papildomas pusvalandis 55€, kiekvienas papildomas
vaikas po 5€.
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Patalpų nuoma arba atvykimo mokestis
Patalpų nuoma (nuotraukos ir detalus aprašymas – čia.)
Siūlome išsinuomoti jaukias, puikiai įrengtas patalpas Vilniaus centre
Šeimyniškių g. 23 (žemėlapis)

Atvykimo mokestis
Vilniaus mieste 20€
Vilniaus raj. 30€
Kitur apskaičiuojama pagal atstumą nuo Vilniaus:
1 km = 1€
Pvz. Atvykimas į renginį Elektrėnuose kainuos 48€,
nes nuo Vilniaus iki Elektrėnų 48km.

Salėje (60 kv.m.) yra scena ir garso aparatūra, projektorius, koncertinis pianinas,
kėdės (110vnt.) ir veidrodžiai.
Kambariuose (30 kv.m., 20 kv.m.,16 kv.m.ir 14 kv.m.) yra dideli posėdžių stalai
bei kėdės.

Pasitiktinti atvykimo mokestį į jūsų miestą galite čia
(atstumą iki sostinės verskite į Eur).

Visose patalpose galima pajungti projektorių.
Bare yra du arbatinukai, vandens čiaupas, vienkartiniai indai arbatai/kavai,
šaukšteliai ir kt. Arbata/kava/saldainiais vaišiname, visa kita galite atsinešti patys.

Į kainą įskaičiuotas kuras, transporto amortizavimo
išlaidos ir kelionėje sugaištas laikas.

Šalia Artotekos yra didelė stovėjimo aikštelė atitverta šlagbaumu (stovėjimo
kaina 1 val. - 30 Euro centų), taip pat yra nemokamų stovėjimo vietų šalia pastato
esančioje mažoje aikštelėje. Geras susisiekimas miesto transportu.
Galima nuomotis viską iš karto arba tik vieną ar kelias patalpas.
Kainoraštis:

1 kambarys 16 kv.m. talpina iki 10 žmonių - kaina 1 val. 12€
2 kambarys 14 kv.m. talpina iki 10 žmonių - kaina 1 val. 10€
3 kambarys 20 kv.m. talpina iki 12 žmonių - kaina 1 val. 15€
4 kambarys 30 kv.m. talpina iki 18 žmonių - kaina 1 val. 20€
Salė 60 kv.m. 1 val. 30€
Visos Artotekos nuoma 1 val. 80€
Projektoriaus ir ekrano nuoma renginiui 30€ (kompiuterį turėti savo).
Nuomojantis daugiau patalpų, ar didesnį valandų skaičių taikomos nuolaidos.
*Kainos nurodytos su mokesčiais, į kainą įskaičiuotos administracinės ir kitos organizavimo išlaidos.
Sąskaitas faktūras išrašome, VšĮ “Artoteka” - ne pvm mokėtojas.
Mums svarbus kiekvienas klientas, tad jeigu kaina Jums per didelė, skambinkite mums tel. 868303609 – būtinai pritaikysime nuolaidą.
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