
 

 

 

Katowice, luty 2017 

Oferta wynajmu sali konferencyjnej IETU 
 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oferuje wynajem sali konferencyjnej  na organizację 
spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów itp. 
Sala kolumnowa znajduje się na parterze przy wejściu do budynku IETU w Katowicach, 
przy ul. Kossutha 6. 
 

Sala Ustawienie Cena wynajmu 

Sala 
I część  
 

do 40 osób w układzie teatralnym 
lub przy stołach (2 stoły o długości 5,30 m) 
powierzchnia 103 m2 

do 4 godzin 
350 PLN netto + 23 % Vat 

od 4-8 godzin 
600 PLN netto + 23 % Vat 

Sala 
I i II część  
 

do 120 osób w układzie teatralnym 
powierzchnia 206 m2 

do 4 godzin 
450 PLN netto + 23 % Vat 

od 4-8 godzin 
700 PLN netto + 23 % Vat 

Sala 
I, II i III część  
 

do 120 osób w układzie teatralnym 
powierzchnia 309 m2 

do 4 godzin 
600 PLN netto + 23 % Vat 

od 4-8 godzin 
850 PLN netto + 23 % Vat 

dodatkowa 
powierzchnia 
na catering – foyer 

powierzchnia 50 m2  150 PLN netto + 23 % Vat 

 
W ramach wynajmu: 

 udostępnienie nagłośnienia (2 mikrofony bezprzewodowe) 
 zużycie energii 
 korzystanie z sanitariatów 
 sprzątanie 
 szatnia  
 bezprzewodowy internet 

 
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wynajęcia rzutnika multimedialnego wraz z ekranem: 

 do 4 godzin – 50 PLN + 23% Vat 
 4-8 godzin – 100 PLN + 23% Vat 

 
 
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt: 
Anna Fojt, tel. 32 254 60 31, w. 241, email: a.fojt@ietu.pl 
Damian Filipowski, tel. 502 839 453, email: d.filipowski@ietu.pl 
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Katowice, luty 2017 

 
Oferta wynajmu sali seminaryjnej (multimedialnej) IETU 
 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oferuje wynajem sali seminaryjnej na organizację 
seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów itp. 
Sala seminaryjna (sala 121) znajduje się na pierwszym piętrze w budynku IETU w Katowicach, 
przy ul. Kossutha 6. 
 

Wyposażenie sali: 
 sala seminaryjna może pomieścić do 30 osób (powierzchnia 50 m2, ustawienie stołów 

w podkowę). 
 sprzęt multimedialny (rzutnik, tablica/ekran interaktywna, 4 monitory LCD) 
 klimatyzacja 
 miejsce na catering w zakresie kawa, herbata, drobny poczęstunek 
 bezprzewodowy internet 

 
W ramach wynajmu: 

 korzystanie z sanitariatów 
 sprzątanie 
 szatnia  

 

Cena wynajmu do uzgodnienia. 
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz rezerwacji prosimy o kontakt: 
Anna Fojt, tel. 32 254 60 31, w. 241, email: a.fojt@ietu.pl 
Damian Filipowski, tel. 502 839 453, email: d.filipowski@ietu.pl 
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