Lp.

1.

Cennik wynajmu sal konferencyjnych
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
koordynowanych przez Dział Edukacji
e-mail: edukacja@szpitaljp2.pl
Powierzchnia sali w
Lokalizacja sal konferencyjnych
Cena netto w dni robocze
m2
KONFERENCJE,SZKOLENIA,WARSZTATY
W godzinach 8-15
1 moduł:
*600 PLN /za pierwsze 4 godziny
*250 PLN/każda kolejna godzina
Całość 5 modułów:
*2700 PLN /za pierwsze 4 godziny
*1000 PLN / każda kolejna godzina
646,60
Centrum Konferencyjno(możliwość
Od godziny 15
Szkoleniowe
podziału na pięć
1 moduł:
(Pawilon A –V, parter)
modułów / sal )
300 PLN / każda kolejna godzinę
1 moduł to 129,32
Całość 5 modułów:
1400 PLN / każda kolejna godzina
WSPÓŁPRACA
DŁUGOFALOWA
z UCZELANIAMI I SZKOŁAMI

2.

3.

4

5.

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca,
Naczyń i Transplantologii
(Pawilon M-V, parter)

Oddział Kliniczny Chorób Serca i
Naczyń z Pododdziałem
Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
(Pawilon M-VIII, I piętro)
Oddz. Kliniczny Choroby Wieńcowej
i Niewydolności Serca z
Pododdziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego
(Pawilon M-VIII, II piętro)
Oddział Kliniczny Kardiologii

147,00

m.in.

70 PLN/ godzina dydaktyczna (45 minut) / za 1
moduł sali
W godzinach 8-15
1000 PLN / za pierwsze 5 godzin
300 PLN / każda kolejna godzina
Od godziny 15
350 PLN / każda kolejna godzina

70,57

600 PLN / za pierwsze 5 godzin
200 PLN / każda kolejna godzina

78,80

600 PLN / za pierwsze 5 godz.
200 PLN / każda kolejna godzina
Możliwy wynajem w ograniczonym zakresie do
grudnia 2026 roku.

43,00

500 PLN / za pierwsze 5 godzin

Interwencyjnej z Pododdziałem
Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
(Pawilon M-V, parter)
6.

Pawilon A-IV, I piętro

Razem powierzchnia sal konferencyjnych:

150 PLN / każda kolejna godzina

63,28

500 PLN / za pierwsze 5 godzin
150 PLN / każda kolejna godzina

1049,25 m2

Patio przy sali konferencyjnej na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii (Pawilon M-V)
Wynajem powierzchni korytarza lub patio np. pod catering, materiały
500 PLN/ dzień
promocyjne typu rollup, baner, prezentacja logo (nie stoiska)
Wynajem korytarzy lub patio jako powierzchnia wystawiennicza (np. dla
1500 PLN /dzień
stoisk)
Umieszczenie materiałów promocyjnych na terenie wynajętej Sali,
korytarza lub w patio (np. rollup, wyświetlane reklamy na ekranie,
200 PLN / punkt na czas wynajmu
stoisko itp.)
Budynek A V – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
Wynajem pomieszczenia – zaplecze dla firmy cateringowej (pow. 20 m2) 150 PLN / dzień
Wynajem powierzchni korytarza np. pod catering, materiały promocyjne
500 PLN/ dzień
typu rollup, baner, prezentacja logo (nie stoiska)
Umieszczenie materiałów promocyjnych w korytarzu lub w module (np.
rollup, wyświetlane reklamy na ekranie itp.)
200 PLN / punkt na czas wynajmu
Wynajem korytarza jako powierzchnia wystawiennicza/stoiska
1500 PLN/dzień
Teren szpitala przed budynkami, w których są wynajmowane sale oraz ogrodzenie
Wynajem jako powierzchnia wystawiennicza (np. dla stoisk lub
1500 PLN / dzień
materiałów promocyjnych)
Dodatkowe usługi realizowane i nadzorowane przez Dział Edukacji
Szatnia (bez obsługi)
Szatnia z obsługą
Wynajem sprzętu do videokonferencji
Założenie pokoju do spotkań
Dostęp do WiFi
Użyczenie sprzętu z obsługą (rzutnik, ekran, laptop, nagłośnienie) w
salach konferencyjnych w Pawilonie A V
Użyczenie sprzętu z obsługą (rzutnik, ekran, laptop, nagłośnienie) w
pozostałych salach konferencyjnych

Ustawienie krzeseł - teatralne
Zmiana ustawienia sali wg indywidualnego zamówienia
Wysokość kar

bezpłatnie
50 PLN / godzinę
Wycena indywidualna
Wycena indywidualna
bezpłatnie
cena indywidualna firmy zewnętrznej
współpracującej ze Szpitalem
W godzinach 8-14 bezpłatnie
Po godz. 14.00 – cena ustalana
indywidualnie wg stawek określonych
przez współpracującą ze Szpitalem firmę.
bezpłatnie
150 PLN (ryczałt)

Brak przestrzegania postanowień „Regulaminu sal konferencyjnych”
Zniszczenie urządzeń/wyposażenia w wyniku nieprawidłowego ich
użytkowania przez korzystającego z sali

1000 PLN - 10.000 PLN
pełne koszty naprawy lub zakupu nowych
urządzeń

Do cen netto należy doliczyć 23 %VAT
W dni wolne od pracy, do cen netto należy doliczyć 20 %
W sytuacji podpisania umowy o współorganizacji wydarzenia ceny ustalane są indywidualnie.

