MO muziejaus erdvių nuoma
Bendra informacija
Ačiū, kad domitės MO muziejaus erdvių nuoma Jūsų renginiams.
Pateikiame Jums aktualią informaciją apie MO nuomą:
1.

Didžiosios parodų salės nuoma galima tik – 2019 m. kovo 7 – 10 d. ir rugpjūčio 30 – rugsėjo 1 d.,
tikslias datas suderinus individualiai, įvertinus renginio anketoje pateiktą informaciją, priklausomai nuo
parodų montažo grafiko

2.

Mažosios parodų salės nuoma galima – 2019 m. vasario 2-3 d., balandžio 20-21 d., liepos 20 – 21 d.,
spalio 19-20 d.; 2020 m. sausio 18-19 d. – tikslias datas suderinus individualiai, įvertinus renginio anketoje
pateiktą informaciją, priklausomai nuo parodų montažo grafiko

3.

MO nedarbo diena antradienis – patogesnė diena uždarų renginių netradiciniam formatui ir „Vestibiulio
B” panaudojimui, laisvesnis garso bandymų ir repeticijų grafikas

4.

Garso patikra ir repeticijos uždarų renginių/jų pasiruošimo metu – galimos tik prieš/po MO darbo
laiko (10:00-20:00, penktadieniais 10:00 - 22:00) pabaigos arba tada, kai tai netrukdo MO lankytojams

5.

Maitinimas – paslaugą galima pirkti iš MO bistro operatoriaus (Mabre hotel/ Hazienda), kontaktas Linas
Garunkštis, bistro@mo.lt , +370 699 16781. Galima turėti savo tiekėją (kol kas), tik jam nesuteikiamo
galimybė kepti, virti patalpose, nesuteikiamas vanduo ir pan.

6.

Periodiniai nuomos apribojimai:
a.

paskutinis mėnesio penktadienis (~17:00-00:00) vyks MO muziejaus renginiai „Late Night“ –
nuoma šiuo laiku nebus galima (visada tikslintis dėl konkretaus mėnesio)

b.

trečiadienio vakarai (18:00-20:00) rengiamos „Back2School“ paskaitos – nuoma šiuo laiku
nebus galima (visada tikslintis dėl konkretaus mėnesio)

c.

2019 m. sausio 10 d. – kovo 10 d. „Vestibiulyje A“ bus eksponuojama „Villa Lithuania“
ekspozicija, matmenys ~5x3 metro, aukštis ~3 metrai. Renginių nuomos galimybės tuo metu
šioje erdvėje aptariamos individualiai

7.

Parkavimas – yra tik tarnybiniam transportui galiniame uždarame kieme (iki 5-8 vietų). Lankytojams bei
svečiams parkavimas muziejaus teritorijoje nenumatytas

8.

Anketa renginiui – ją gavus užpildytą galima svarstyti konkretų renginį bei jo datą

9.

Data galutinai rezervuojama – tik pasirašius sutartį ir laiku sumokėjus avansus numatytus sutartyje

10. Ilgalaikės nuomos paslaugos neteikiamos
11. Pastato, erdvių apžiūra galima – gavus tinkamai užpildytą renginio anketą, patvirtinus dėl preliminarios
kainos, antradieniais 16:00 – 18:00, suderintu laiku
Daugiau informacijos pasiteiravimui nuoma@mo.lt .
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