
CECHY SALI KINOWEJ

Ilość osób Ustawienie sali Wykładzina
210 Kinowe Panele

WYPOSAŻENIE

  
Ekran projekcyjny Flipchart Nagłośnienie

Rzutnik dodatkowa opłata            
1h-50,00 zł

Tablica sucho ścieralna Wi-Fi

UDOGODNIENIA

Nowoczesny budynek                     
w Fordonie

Klimatyzacja Parking

Winda Przystosowany dla Osób 
Niepełnosprawnych

Restauracja/ Kawiarnia

CENNIK

Wynajem sal od poniedziałku do piątku (8:00 – 18:00) Cena brutto za 1h  150, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  1200, 00 zł

Wynajem sal sobota, niedziela oraz  (18:00 – 21:00) Cena brutto za 1h  200, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  1600, 00 zł
Cena brutto za weekend 2900,00 zł 

* Cena za dzień obejmuje 8 i więcej godzin zegarowych

OPIS SALI

Przestronna, elegancka sala widowiskowa dla 210 osób w ustawieniu kinowym. Profesjonalne wyposażenie, 
nagłośnienie i oświetlenie.  Sala jest położona na kondygnacji - 0.

Istnieje możliwość pełnej obsługi Sali (nagłośnienie, oświetlenie, streaming, szatnia)

OPIS BUDYNKU

Nowoczesny gmach o wysokim standardzie z doskonałą bazą dydaktyczną. Oferujemy na wynajem komfortowo 
wyposażone sale szkoleniowe i konferencyjne utrzymane w nowoczesnym stylu biznesowym. Dogodna 
lokalizacja w Fordonie przy jednej z głównych arterii gwarantuje bezproblemowy dojazd do centrum. Obiekt       
jest przyjazny osobom niepełnosprawnym – posiada specjalne podjazdy i windę. Dużym atutem budynku jest 
bezpłatny parking oraz położenie w pobliżu terenów zielonych.



CECHY SALI ZAJĘCIA GRUPOWE – 20 OSÓB

Ilość osób Ustawienie sali Wykładzina
20 Dowolne Dywanowa

WYPOSAŻENIE

Ekran projekcyjny Flipchart Nagłośnienie

Rzutnik w cenie Tablica sucho ścieralna Wi-Fi

UDOGODNIENIA

Nowoczesny budynek                     
w Fordonie

Klimatyzacja Parking

Winda Przystosowany dla Osób 
Niepełnosprawnych

Restauracja/ Kawiarnia

CENNIK

Wynajem sal od poniedziałku do piątku (8:00 – 18:00) Cena brutto za 1h  75, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  600, 00 zł

Wynajem sal sobota, niedziela oraz  (18:00 – 21:00) Cena brutto za 1h  95, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  760, 00 zł
Cena brutto za weekend 1400,00 zł 

* Cena za dzień obejmuje 8 i więcej godzin zegarowych

OPIS SALI

Przestronna, elegancka sala szkoleniowa dla 30 osób w ustawieniu dostosowanym do      potrzeb wynajmującego. 
Profesjonalne wyposażenie (rzutnik, ekran, flipchart, nagłośnienie, tablica sucho ścieralna) oraz miękka 
wykładzina dają szeroki wachlarz możliwości przeprowadzenia w niej różnego rodzaju szkoleń i warsztatów. Sala 
jest położona na I piętrze, posiada dostęp do Wi-Fi. Duże okno dające dobre oświetlenie dzienne (z możliwością 
zaciemnienia).

OPIS BUDYNKU

Nowoczesny gmach o wysokim standardzie z doskonałą bazą dydaktyczną. Oferujemy na wynajem komfortowo 
wyposażone sale szkoleniowe i konferencyjne utrzymane w nowoczesnym stylu biznesowym. Dogodna 
lokalizacja w Fordonie przy jednej z głównych arterii gwarantuje bezproblemowy dojazd do centrum. Obiekt       
jest przyjazny osobom niepełnosprawnym – posiada specjalne podjazdy i windę. Dużym atutem budynku jest 
bezpłatny parking oraz położenie w pobliżu terenów zielonych.



CECHY SALI ĆWICZEŃ

Ilość osób Ustawienie sali Wykładzina
10 Dowolne Panele/ Dywanowa

WYPOSAŻENIE

Ekran projekcyjny Flipchart Nagłośnienie

Rzutnik Tablica sucho ścieralna Wi-Fi

UDOGODNIENIA

Nowoczesny budynek                     
w Fordonie

Klimatyzacja Parking

Winda Przystosowany dla Osób 
Niepełnosprawnych

Restauracja/ Kawiarnia

CENNIK

Wynajem sal od poniedziałku do piątku (8:00 – 18:00) Cena brutto za 1h  100, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  800, 00 zł

Wynajem sal sobota, niedziela oraz  (18:00 – 21:00) Cena brutto za 1h  120, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  960, 00 zł
Cena brutto za weekend 1800,00 zł 

* Cena za dzień obejmuje 8 i więcej godzin zegarowych

OPIS SALI

Przestronna, elegancka sala rehabilitacyjna dla 10 osób w ustawieniu dostosowanym do potrzeb wynajmującego. 
Profesjonalne wyposażenie,  Sala jest położona na kondygnacji – (-1). 

OPIS BUDYNKU

Nowoczesny gmach o wysokim standardzie z doskonałą bazą dydaktyczną. Oferujemy na wynajem komfortowo 
wyposażone sale szkoleniowe i konferencyjne utrzymane w nowoczesnym stylu biznesowym. Dogodna 
lokalizacja w Fordonie przy jednej z głównych arterii gwarantuje bezproblemowy dojazd do centrum. Obiekt       
jest przyjazny osobom niepełnosprawnym – posiada specjalne podjazdy i windę. Dużym atutem budynku jest 
bezpłatny parking oraz położenie w pobliżu terenów zielonych.



CECHY SALI ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Ilość osób Ustawienie sali Wykładzina
2 Dowolne Dywanowa

Wi-Fi Flipchart

UDOGODNIENIA

Nowoczesny budynek                     
w Fordonie

Klimatyzacja Parking

Winda Przystosowany dla Osób 
Niepełnosprawnych

Restauracja/ Kawiarnia

CENNIK

Wynajem sal od poniedziałku do piątku (8:00 – 18:00) Cena brutto za 1h  30, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  200, 00 zł
Cena brutto za 1 dzień przy wynajmie na 4 dni* (np. wtorki) 160,00 zł

Wynajem sal sobota, niedziela oraz  (18:00 – 21:00) Cena brutto za 1h  40, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  320, 00 zł
Cena brutto za 1 dzień przy wynajmie na 4 dni* (np. soboty) 280,00 zł

* Cena za dzień obejmuje 8 i więcej godzin zegarowych

OPIS SALI

Przestronna, elegancka sala szkoleniowa do poprowadzenia zajęć indywidualnych dla jednej lub dwóch osób.  
Sala jest położona na parterze, posiada dostęp do Wi-Fi. Duże okno dające dobre oświetlenie dzienne                           
(z możliwością zaciemnienia).

Istnieje możliwość wynajmu na dłuższy 

OPIS BUDYNKU

Nowoczesny gmach o wysokim standardzie z doskonałą bazą dydaktyczną. Oferujemy na wynajem komfortowo 
wyposażone sale szkoleniowe i konferencyjne utrzymane w nowoczesnym stylu biznesowym. Dogodna 
lokalizacja w Fordonie przy jednej z głównych arterii gwarantuje bezproblemowy dojazd do centrum. Obiekt       
jest przyjazny osobom niepełnosprawnym – posiada specjalne podjazdy i windę. Dużym atutem budynku jest 
bezpłatny parking oraz położenie w pobliżu terenów zielonych.



CECHY SALI ZAJĘCIA GRUPOWE – 40 OSÓB

Ilość osób Ustawienie sali Wykładzina
40 Dowolne Dywanowa

WYPOSAŻENIE

Ekran projekcyjny Flipchart Nagłośnienie

Rzutnik w cenie Tablica sucho ścieralna Wi-Fi

UDOGODNIENIA

Nowoczesny budynek                     
w Fordonie

Klimatyzacja Parking

Winda Przystosowany dla Osób 
Niepełnosprawnych

Restauracja/ Kawiarnia

CENNIK

Wynajem sal od poniedziałku do piątku (8:00 – 18:00) Cena brutto za 1h  100, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  800, 00 zł

Wynajem sal sobota, niedziela oraz  (18:00 – 21:00) Cena brutto za 1h  120, 00 zł  

Cena brutto za 1 dzień*  960, 00 zł
Cena brutto za weekend 1800,00 zł 

* Cena za dzień obejmuje 8 i więcej godzin zegarowych

OPIS SALI

Przestronna, elegancka sala szkoleniowa dla 30 osób w ustawieniu dostosowanym do      potrzeb wynajmującego. 
Profesjonalne wyposażenie (rzutnik, ekran, flipchart, nagłośnienie, tablica sucho ścieralna) oraz miękka 
wykładzina dają szeroki wachlarz możliwości przeprowadzenia w niej różnego rodzaju szkoleń i warsztatów. Sala 
jest położona na I piętrze, posiada dostęp do Wi-Fi. Duże okno dające dobre oświetlenie dzienne (z możliwością 
zaciemnienia).

OPIS BUDYNKU

Nowoczesny gmach o wysokim standardzie z doskonałą bazą dydaktyczną. Oferujemy na wynajem komfortowo 
wyposażone sale szkoleniowe i konferencyjne utrzymane w nowoczesnym stylu biznesowym. Dogodna 
lokalizacja w Fordonie przy jednej z głównych arterii gwarantuje bezproblemowy dojazd do centrum. Obiekt       
jest przyjazny osobom niepełnosprawnym – posiada specjalne podjazdy i windę. Dużym atutem budynku jest 
bezpłatny parking oraz położenie w pobliżu terenów zielonych.


