Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. _____/2018
(Anexa nr.11 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr.49/2016)
TARIFE LA BILETE DE INTRARE, PRECUM ŞI ALTE TAXE ÎN CADRUL
ANSAMBLULUI DE DANSURI „TREI SCAUNE – HÁROMSZÉK” TÁNCEGYÜTTES
Bilete spectacole și închirieri costume
1
Preţ întreg - pentru evenimente speciale
(evenimente care au o durată de o zi, cu mai
multe activități inclusiv spectacolul de gală)
2
Preţ întreg - pentru spectacole de gală
3
Preţ întreg – la premiera unui spectacol
4
Preţ întreg – la turnee de spectacole tip I*
5
Preţ întreg – la turnee de spectacole tip II*
6
Preţ întreg – spectacol tip I*
7
Preţ întreg – spectacol tip II*
8
Preţ redus – la turnee de spectacole tip I*
9
Preţ redus – spectacol
10
Preţ redus – la turnee de spectacole tip II*
11
Preţ redus - spectacol ( pensionari, grupuri
organizate adulţi)
12
Preţ redus (copii )
13
Preţ pentru alţi artişti
14
Bilet de intrare casa dansului popular –
săptămânal
15
Bilet de intrare casa dansului popular – ocazii
speciale (sărbători, adulţi )
16
Inchirieri costume
17
Inchirieri costume pentru grupuri

50 lei/persoană

30 lei/persoană
25 lei/persoană
25 lei/persoană
20 lei/persoană
20 lei/persoană
15 lei/persoană
15 lei/persoană
12 lei/persoană
10 lei/persoană
10 lei/persoană
8 lei/persoană
5 lei/ocazie
5 lei/ocazie
10 lei/ocazie
15 lei/zi/buc
10 lei/zi/buc

Notă:
1. În cazul spectacolelor vândute sau cu ocazia invitațiilor speciale, prețul
spectacolelor vor fi stabilite de directorul instituției. În aceste cazuri vor fi încheiate
contracte directe cu partea invitatoare. Preţul spectacolelor vor fi stabilite în funcţie
de condiţiile în cauză (tipul şi costul spectacolului, distanţa de la Sf. Gheorghe până
la locul spectacolului, etc.)
2. În cazul costumelor și recuzitelor închiriate pentru grupuri organizate, alte instituții
de cultură, prețul închirierii va fi stabilit de directorul insituției, în funcție de
valoarea, vechimea bunurilor date în chirie.
* Aplicarea tarifului tip I* sau tip II* se va stabili de directorul instituției în funcție de:
- durata spectacolului;
- nr. de spectacole prezentate;
- complexitatea spectacolului;
- cheltuielile (colaboratori externi, decor) de punere pe scenă a spectacolului;
- popularitatea spectacolului;
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