
OPIS POMIESZCZEŃ 
  
Sala Widowiskowa Grunwaldzka 
Profesjonalna sala widowiskowo-kinowa, przeznaczona na organizację koncertów, 
widowisk, projekcji filmowych, prezentacji, seminariów i szkoleń. Dobra akustyka 
przystosowana do współczesnych widowisk artystycznych.    
Pojemność: 240 osoby   
Powierzchnia:  
widownia – 242 m² 
scena – 142 m² 
Dodatkowo: oświetlenie, nagłośnienie, sprzęt multimedialny, użycie ekranu do projekcji fil-
mów, obsługa techniczna, winda. 
  
Sala Baletowa 
202 oraz 302 
Sala przeznaczona do prowadzenia zajęć taneczno-muzycznych. W sali znajdują się lustra 
na całej długości ściany, drążki baletowe oraz drabinki. 
Pojemność: 30 osób 
Powierzchnia: 65,46 m²  
Dodatkowo: nagłośnienie oraz materace. 
  
Sala 206 
Przestronna sala idealna do prowadzenia szkoleń, kursów, spotkań, konferencji. Możliwość 
ustawienia stołów i krzeseł wedle preferencji wynajmującego. 
Dodatkowo: winda 
Pojemność: 30 osób 
Powierzchnia: 45,57 m²  
  
Galeria Duża 
Elegancka i przestronna przestrzeń w ciekawej aranżacji, zlokalizowana w dolnej części 
budynku tuż obok wejścia od strony ul. Grunwaldzkiej. Świetnie nadająca się do różnego 
rodzaju prezentacji, pokazów, konferencji. 
Pojemność: 50 osób 
Powierzchnia: 97 m²  
  
Galeria Mała 
Kameralna i przytulna sala w ciekawej aranżacji, sprawdzająca się podczas warsztatów, 
niewielkich spotkań. 
Pojemność: 15 osób  
Powierzchnia: 55 m² 
Dodatkowo: pianino.  
  
Garderoba 
Spokojne i klimatyczne pomieszczenia świetnie nadające się do zajęć indywidualnych. 
Pojemność: do 5 osób 
  
Hol Grunwaldzka  
Duża, elegancka przestrzeń, świetnie sprawdzająca się na bankietach. 
 
Pojemność: 60 osób  



Powierzchnia: 99,6 m² 
Dodatkowo: winda 
 
Sala Małych Form 
Nowoczesna, klimatyzowana sala multimedialna, o dużej powierzchni i ciekawym 
oświetleniu, świetnie nadająca się do nauki tańca, na zajęcia ruchowe, ale także do 
organizowania różnego rodzaju konferencji, spotkań - biznesowych, jak i 
okolicznościowych. Duża swoboda aranżacji ustawienia stołów i krzeseł. 
Dodatkowo: nagłośnienie, ekran, rzutnik. 
Pojemność: 100 osób  
Powierzchnia: 213,13 m²  
  
Sala 16  
Komfortowa, nowoczesna sala z niezależnym wejściem, oddzielną toaletą, możliwością 
skorzy-stania z zamykanego dziedzińca i ogrodu, nieopodal znajduje się parking. 
Dodatkowym aspektem sali jest możliwość ustawienia stołów i krzeseł w ciekawej 
aranżacji. Sala dedykowana pod wynajem okolicznościowy dla dzieci (urodziny, warsztaty). 
Na wyposażeniu sali znajdują się poduszki-siedziska (20 szt.), 3 stoliki i 15 krzeseł typu 
Mamut Ikea, mała biblioteczka oraz wieszak z ławką. 
Pojemność: ok. 15 osób 
Powierzchnia: ok. 41 m² 
  
Sala Widowiskowa Brzezinka  
Profesjonalna sala widowiskowo-projekcyjna z kinowym ustawieniem krzeseł, 
przeznaczona na organizowanie koncertów, widowisk, projekcji filmowych, prezentacji, 
seminariów i szkoleń. Dobra akustyka. W cenie najmu oświetlenie nagłośnienie, sprzęt 
multimedialny, użycie ekranu do projekcji filmów, obsługa techniczna. 
Pojemność: 187 osoby   
Powierzchnia:  
widownia –208,45 m² 
scena – 91,13 m² 
Dodatkowo: oświetlenie, nagłośnienie, sprzęt multimedialny, użycie ekranu do projekcji fil-
mów, obsługa techniczna. 
  
Hol Brzezinka  
Przestronna sala idealna do prowadzenia szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji. Możliwość 
różnego ustawienia stołów i krzeseł. Szerokie spektrum aranżacji przestrzeni. Do 
wykorzystania możliwe także wnęki. 
Pojemność: 60 osób 
Powierzchnia: 113,62 m² 
 
  
Sala Wielofunkcyjna Brzezinka  
Kameralna i przytulna sala w ciekawej aranżacji, sprawdzająca się podczas warsztatów, 
niewielkich spotkań. 
Pojemność: 10 osób  
Powierzchnia: 18,40 m² 
 
 
 



Morgi  
Nowoczesna sala z nowym design w budynku wolnostojącym do prowadzenia różnorodnej 
działalności kulturalno-edukacyjnej zgodnie z preferencjami wynajmującego. Doskonale 
nadaje się na szkolenia, warsztaty, kursy i spotkania. 
Wyposażenie: krzesła, stoliki, meble biurowe, rzutnik, ekran. Dodatkowo do dyspozycji nie-
wielkie zaplecze kuchenne wyposażone w zlewozmywak, piec elektryczny i lodówkę. 
Pojemność: ok. 40 osób 
Powierzchnia: 77,20 m² 
 
Brzęczkowice PAWILON A  
Duża, elegancka przestrzeń idealna do nauki tańca, wszelkiego rodzaju kursów, warsztatów, 
a także konferencji czy spotkań rodzinnych. Na jednej ze ścian znajdują się lustra i drążki. 
Dobra do organizacji kameralnych spektakli teatralnych czy prelekcji. W rogu sali znajduje 
się niewielka scena (podest) do prezentacji. 
Pojemność: ok. 50 osób 
Powierzchnia: 87,31 m² 
  
Brzęczkowice PAWILON B  
Bardzo kameralna i przytulna sala w ciekawej aranżacji, sprawdzająca się podczas 
warsztatów, niewielkich spotkań czy małych imprez okolicznościowych. 
Pojemność: ok. 30 osób 
Powierzchnia: 30,30 m² 
  
Dziećkowice Sala Bankietowa  
Sala przystosowana do prowadzenia szkoleń, warsztatów oraz spotkań okolicznościowych. 
W sali znajdują się krzesła, stoły oraz pianino. Możliwość skorzystania z odtwarzacza CD, 
rzutnika. Dodatkowo do dyspozycji wyposażenie kuchenne, zastawa stołowa, sztućce, 
sprzęt nagłośnieniowy, duży ogród z altaną.  
Pojemność: 50 osób 
Powierzchnia: 110 m² 
  
Dziećkowice Sala Szkoleniowa 
Sala przystosowana do prowadzenia szkoleń, warsztatów oraz spotkań kameralnych. W sali 
znajdują się krzesła, stoły oraz meble biurowe. Możliwość skorzystania z odtwarzacza CD. 
Dodatkowo do dyspozycji wyposażenie kuchenne, zastawa stołowa, sztućce, bum box, 
duży ogród z altaną. 
Pojemność: 25 osób 
Powierzchnia: 52 m² 
 


