Vážení snoubenci,
svatba je prvním a symbolickým krokem na dlouhé pouti
manželstvím a právě proto ji všichni věnujeme velkou pozornost.
Zámek Bor Vám nabízí krásné a romantické prostředí k prožití
nezapomenutelných okamžiků Vašeho velkého dne. Prostřednictvím
tohoto letáčku si Vám dovolujeme poskytnout podrobnější informace
o zámku a o možnostech svatebních obřadů.

Svatební obřady v obřadní síni
Na zámku v Boru se oddává zdarma v obřadní síni v předem určených oddávacích termínech.
Pro rok 2019 se jedná o soboty: 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 13. 4., 27. 4., 18. 5., 8. 6., 22. 6.,
20. 7., 3. 8., 17. 8., 14. 9., 19. 10., 16. 11., 14. 12.
Doba oddávání se stanovuje od 10 do 14 hodin.
Za povolení uzavřít manželství mimo stanovené oddávací dny, mimo stanovenou dobu a mimo
stanovenou obřadní místnost, je vybírán správní poplatek, podle vyhlášky o správních
poplatcích ve výši 1 000,- Kč (platba v pokladně MěÚ Bor).
Svatební obřady se konají ve slavnostním gotickém sále, kde je k dispozici 16 míst na sezení
pro nejužší rodinu, celková kapacita sálu je až 60 osob. Sál se nachází v přízemí zámku, je
bezbariérový a přístupný z nádvoří.

Obřadní síň i ostatní prostory si mohou snoubenci po předchozí domluvě se správou zámku
vyzdobit vlastními květinami či vazbami květin.

Z důvodu možností poškození dlažby je zakázáno rozhazování rýže
v prostorách obřadní síně i na nádvoří!!

Svatební obřady v kapli sv. Vavřince a na louce
Kromě slavnostní obřadní síně se v zámku mohou konat obřady také v hradní kapli sv. Vavřince
či na horním nádvoří zámku (louka u branky do parku). V obou případech je nutné uhradit
správní poplatek Městskému úřadu v Boru a nájem správě zámku.
Pronájem kaple k uzavření manželství je možný pouze v období od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019.
Snoubenci mohou dále využít nabídky oddávajících a matrikářky v historických kostýmech.

Ceník v případě uzavření svatby v kapli nebo na louce:

Správní poplatek – 1 000,- Kč (platba v pokladně MěÚ Bor)
Pronájem hradní kaple – 2 420,- Kč vč. 21% DPH (platba v pokladně zámku)
Pronájem horní louky – 1 815,- Kč vč. 21% DPH (platba v pokladně zámku)
Oddávající a matrikářka v historických kostýmech: 1 210,- Kč vč. 21% DPH (platba v pokladně zámku)

Parkování svatebčanů a focení v areálu zámku
Parkování pro svatebčany (max. 4 auta) je umožněno v areálu v zámku, v podzámčí. V případě
větší svatby, je nutné s ostatními auty parkovat na parkovišti naproti zámku (u Lorety).
Focení svateb je možné ve volně přístupných interiérech zámku během otevírací doby
objektu a na zámeckém nádvoří, louce a v parku. Focení v prohlídkovém okruhu není možné.

Správa zámku Bor zajišťuje pouze prostory.
Veškeré informace ke svatebnímu dni podává matrikářka Městského úřadu v Boru.

Kontakty:
Městský úřad Bor

Pracovní doba:

Správní odbor, matrika

po + st

7 – 17 h.

tel. 374 756 125, 374 756 126

út + čt

7 – 15 h.

pá

7 – 13,30 h.

nám. Republiky 1
348 02 Bor

přestávka od 11,30 do 12 h.

e-mail: spravni@mubor.cz
************************************************************************************************

Zámek Bor, správa zámku
tel. 374 789 198
Plzeňská 259
348 02 Bor
e-mail: zamek@mubor.cz

Otevírací doba zámku a pokladny:
1. 1. – 31. 3.

po – pá

8 – 16 h.

1. 4. – 31. 10.

denně

9 – 17 h.

1. 11. – 31. 12.

po – pá

8 – 16 h.

přestávka od 12 do 12,45 h.

