WYNAJMIJ CENTRUM
KONFERENCYJNE
oferta dla firm | instytucji
Nowoczesne Centrum konferencyjne znajduje się
w reprezentacyjnym i ciekawym architektonicznie budynku
Centrum Nauki Kopernik − w centrum miasta, nad rzeką,
na warszawskim Powiślu. Obiekt otoczony jest zielenią.
Sąsiaduje z Planetarium, Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
Elektrownią Powiśle i bulwarami wiślanymi.

Centrum konferencyjne ma dwa poziomy, które można dowolnie aranżować.
Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt konferencyjny. O przebieg spotkań
dba profesjonalna obsługa, którą docenili znakomici goście, m.in. prezydent Francji
François Hollande, prymatolożka Jane Goodall, twórca owcy Dolly Keith Cambell
oraz wiele innych ważnych osobistości.

Lobby
Do Centrum konferencyjnego prowadzi środkowe wejście do budynku Kopernika.
Nie sposób go nie zauważyć. Przekraczając drzwi, goście znajdują się od razu
w przestrzeni konferencyjnej. Do dyspozycji jest tu przestronny hall, duża recepcja,
szatnia. Z lobby wchodzi się także bezpośrednio do sali audytoryjnej i foyer.
Windy i schody prowadzą na 1 piętro, do przeszklonej przestrzeni konferencyjnej,
którą można aranżować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb za pomocą
przesuwanych ścian i rolet.

Sala audytoryjna
Powierzchnia: 455 m2
Liczba osób: 280 osób
Wyposażenie: 280 tapicerowanych krzeseł, duży ekran (6,5 x 3,66 m), projektor
multimedialny, oświetlenie, nagłośnienie, mównica z mikrofonem, 8 mikrofonów
bezprzewodowych, stoły, 2 kabiny do tłumaczenia symultanicznego i zestawy
słuchawkowe, klimatyzacja.
Wyposażenie wraz z obsługą techniczną w cenie sali.
Wynajmując Salę audytoryjną, można korzystać bezpłatnie z foyer.

Foyer
Powierzchnia: 140m2.
Liczba osób: 60 (ustawienie kinowe).
Wyposażenie: projektor multimedialny, ekran (4 m x 2,25 m), nagłośnienie sufitowe, stoły,
krzesła, 2 mikrofony bezprzewodowe, klimatyzacja.
Wyposażenie wraz z obsługą techniczną w cenie sali.
Przestrzeń ma duże okna, wyposażone w rolety wyciemniające. Świetnie sprawdza się
jako sala warsztatowa, wystawiennicza lub na cateringowa.

Sala konferencyjna
Powierzchnia: 440 m2
Liczba osób: 360 (ustawienie kinowe).
Wyposażenie: krzesła, 7 ekranów i projektorów multimedialnych, oświetlenie konferencyjne, nagłośnienie sufitowe wraz z 6 mikrofonami bezprzewodowymi, klimatyzacja.
Wyposażenie wraz z obsługą techniczną w cenie sali.
Przesuwane ściany pozwalają dzielić przestrzeń na mniejsze pomieszczenia o zróżnicowanej powierzchni (maksymalnie 6). Można wynająć całość lub dowolny jej fragment.

Kawiarnia z zapleczem cateringowym
Powierzchnia: 200 m2
Liczba osób: 80-100 osób (wszystko zależy od ilosci sprzętu cateringowego)–
Wyposażenie: nagłośnienie, klimatyzacja, zaplecze cateringowe.
To idealne miejsce na przerwę kawową, lunch, bankiet, przestrzeń wystawienniczą.
Do kawiarni przylega zadaszony taras udostępniany na życzenie klienta, z widokiem
na Wisłę, Most Świętokrzyski i Stadion Narodowy.

Cennik powierzchni konferencyjnej:

Przestrzeń

Opłata za dzień
(godz. 7.00–19.00)

Opłata za
dodatkową godzinę

Sala audytoryjna

13 500 zł

1000 zł

Sala kawiarnia 200 m2 - wynajem
samodzielny

8 000 zł

800 zł

Sala kawiarnia - wynajem wraz
z salą konferencyjną

5000 zł

500 zł

Sala konferencyjna 440 m2

12 500 zł

1000 zł

Sala konferencyjna 330 m2

9 000 zł

750 zł

Sala konferencyjna 220 m2

7 500 zł

650 zł

Sala konferencyjna 110 m2

5 000 zł

500 zł

Sala foyer 140 m2

5 000 zł

500 zł

1. Każda rozpoczęta godzina przed 07.00 i po 19.00 jest dodatkowo płatna według
powyższego cennika.
2. Wynajęcie sali na kilka godzin nie wpływa na zmianę jej ceny.
3. Wynajęcie przestrzeni na montaż w godzinach 07.00−19.00 wynosi 75% ceny
powierzchni netto.

Cennik sprzętu zamawianego
dodatkowo (netto):
Nazwa sprzętu/usługi

Cena

mikrofon bezprzewodowy: ręka/głowa

100 zł

ekran 4 x 2,5m + projektor 3000ANSI

700 zł

mikser wizji (4 wejścia) wraz z obsługą

1 000 zł

ekran 4 x 2,5m przód/tył

400 zł

mikser audio (16 wejść) wraz z obsługą

1 000 zł

światło Fresnel + statyw 2 szt.

300 zł

mikser audio analogowy (4 wejścia)

100 zł

światło LED RGB

70 zł

zestaw nagłośnieniowy QSC 4 basy, 4 K12

800 zł

wizualizer

150 zł

zestaw nagłośnieniowy QSC 2 basy, 4 K12

400 zł

flipchart (komplet: kartki + flamastry)

50 zł

laptop + pilot

100 zł

sofa dwuosobowa

200 zł

rejestracja audio

100 zł

fotel

100 zł

rejestracja wideo (statyczna)

500 zł

punkty podwieszeń

50 zł
za punkt

kostka dziennikarska (16 wejść)

100 zł

jednorazowa rearanżacja przestrzeni sali

400 zł

multifony (dostępne 26 szt.)

80 zł /szt.

podest sceniczny

120 zł
za moduł 2x1

kabina do tłumaczenia (z podglądem)

2 000 zł

xero A4 powyżej 20 stron

60 gr/str.

zestawy do tłumaczenia symultanicznego

8 zł / szt.

xero A3 powyżej 20 stron

1 zł/str.

system monitorów ścianki bezszwowej
46’ (max. 4x4 lub 2 szt. 3x3)

300 zł

malowanie na szybach (sale
konferencyjne, kawiarnia, winda + krater)

1 200 zł

plazma na statywie lub podgląd

300 zł

obsługa szatni

30 zł/godz.

projektor (7000 ANSI)

1 500 zł

*Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Nazwa sprzętu/usługi

Cena

Kontakt
Centrum Nauki Kopernik
Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
Anna Jasińska
tel. 516 16 92 56
anna.jasinska@kopernik.org.pl
Anna Paterek
tel. 512 90 67 65
anna.paterek@kopernik.org.pl

