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Cennik wynajmu sal konsultacyjnych i szkoleniowych 
 

 

Już dziś przyjmujemy rezerwację na wynajem sal konsultacyjnych i szkoleniowych w centrum Katowic. 

 

Sale dostępne od grudnia 2018. 

Wcześniejszy najem możliwy po indywidualnym uzgodnieniu. 

Zapewniamy najwyższy komfort szkoleń i małych spotkań firmowych.  

Jesteśmy firmą szkoleniową więc wiemy jak ważne są warunki efektywnej pracy na szkoleniu i komfort 

uczestników.  

 

      LOKALIZACJA 

Wszystkie sale znajdują się w centrum Katowic, na parterze w kamienicy na skrzyżowaniu ulicy Francuskiej i 

Wojewódzkiej ( ul. Francuska 14 lok. 2) 

   Odległość od Dworca Głównego PKP: ok. 1 km (10 minut pieszo) 

Najbliższy przystanek autobusowy” ok. 150 metrów (2 minuty pieszo) - Katowice Mariacka (linie 1, 12, 14, 154, 

910, 940, A)  

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Wszystkie sale są dostosowane do osób niepełnosprawnych (wejście od klatki schodowej z ul. Francuskiej jest 

bez barier architektonicznych) i posiadają dostęp do bezprzewodowego internetu w cenie wynajmu. 

 

Przy ulicy wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (naprzeciwko budynku, przy ulicy 

Wojewódzkiej) 

 

 

MIEJSCA PARKINGOWE  

 

Miejsca parkingowe od strony ulicy Wojewódzkiej znajdują się poza strefą płatnego parkowania. 

 

Przy umowie długoterminowej zapewniamy bezpłatne miejsca parkingowe na zamkniętym parkingu w 

odległości ok. 200m2 od budynku. 

 

 

CATERING  

We wszystkich salach istnieje możliwość organizacji przerw kawowych i serwowania posiłków w formie 

cateringu. U nas można napić się kawy prosto z ekspresu. 

Świetna lokalizacja sal – 2 minuty od ul. Mariackiej umożliwia wyjście na przerwę obiadową do pobliskich 

restauracji. 
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CENNIK 

 

Sala konsultacyjna/spotkania indywidualne/małe grupy 

 

Powierzchnia: 18 m2 

Stawka przy umowie na min. 570 h najmu: 30 zł/ godzina* 

Stawka przy umowie powyżej 570 h najmu: 25 zł/godzina* 

Wyposażanie: tablica flipchart z papierem i mazakami  

 

 

 

Sala szkoleniowa/szkolenia grupowe/konferencje 

Powierzchnia: 40 m2  

Wyposażenie: klimatyzacja, rzutnik, ekran, nagłośnienie, tablica flipchart z papierem i mazakami  

Ustawienia Sali: zgodnie z życzeniami klienta 

Stawka przy umowie na min. 500 h najmu: 55 zł/ godzina 

Stawka przy umowie powyżej 500 h najmu: 50 zł/godzina 

 

 

 

Potrzebujesz dodatkowego wyposażania – Zapytaj nas! Postaramy się spełnić Twoje Oczekiwania.  

 

 

 

 

*Wszelkie podane ceny są cenami netto=brutto. 

 

 Istnieje możliwość negocjacji podanych cen 

 

 

UWAGA: Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Kontakt: 

biuro@competence-szkolenia.pl 

 

Cennik obowiązuje od dnia 28.09.2018 
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