Siemianowickie
Centrum
Kultury
oferta wynajmu obiektów
i pomieszczeñ

zachowanie rygorów sanitarnych

BEZPIECZEÑSTWO

ATRAKCYJNE LOKALIZACJE

WIELOFUNKCYJNOŒÆ
dobry dojazd z miast aglomeracji œl¹skiej

Siemianowickie Centrum Kultury zaprasza do zapoznania siê z ofert¹ wynajmu pomieszczeñ
we wszystkich obiektach SCK oraz amfiteatrze miejskim, z zachowaniem nowych rygorów sanitarnych.
Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków dysponuje sal¹
widowiskow¹ z pe³nym nag³oœnieniem i oœwietleniem
scenicznym z obs³ug¹. W obecnym rygorze sanitarnym
mo¿e w niej przebywaæ 150 osób. Sala wyposa¿ona jest
w wygodne krzes³a. Proponujemy wynajem sali
widowiskowej na wydarzenia kulturalne, a tak¿e zebrania,
szkolenia czy pokazy. W SCK- Bytków znajduje siê tak¿e
sala baletowa z lustrami, z której obecnie korzystaæ mo¿e
do 12 osób.
Siemianowickie Centrum Kultury- Park Tradycji to
industrialne miejsce do organizacji konferencji, spotkañ,
szkoleñ, wydarzeñ artystycznych. Oferuje nowoczesn¹
salê widowiskowo-konferencyjn¹ z nag³oœnieniem,
oœwietleniem, oraz ekranem kinowym, wraz z pe³n¹
obs³ug¹ techniczn¹. W obecnych warunkach na sali mo¿e
przebywaæ do 70 osób. Proponujwemy równie¿ dwie
przestrzenie ekspozycyjne, gdzie mog¹ byæ organizowane
wystawy, warsztaty czy catering. Park Tradycji to
oryginalne miejsce z ciekawym wnêtrzem, bezp³atny
parking na 70 samochodów, dostêp do wi-fi oraz lokal
gastronomiczny w podziemiach obiektu.
Siemianowickie Centrum Kultury- Jarzêbina zaprasza
osoby prywatne oraz firmy do korzystania z opcji
wynajmu pomieszczeñ na spotkania firmowe, szkolenia
czy wszelkiego rodzaju imprezy okolicznoœciowe. W sali
widowiskowej mo¿e obecnie przebywaæ 50 osób.
W przypadku realizacji imprez okolicznoœciowych:
urodziny, jubileusze, wesela itp. ceny kalkulowane s¹
wed³ug indywidualnych potrzeb zale¿nych od takich
czynników jak menu, czas trwania, oprawa muzyczna.
SCK-Jarzêbina posiada w³asne zaplecze kuchenne oraz
kawiarniê.
Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera oferuje
wynajem pomieszczeñ na imprezy okolicznoœciowe,
kulturalne, spotkania towarzyskie, integracyjne z
mo¿liwoœci¹ wynajêcia sprzêtu audiowizualnego z
obs³ug¹. Obecnie w pomieszczeniach Willi Fitznera (sali
g³ównej, ogrodzie letnim i ogrodzie zimowym) mog¹
³¹cznie przebywaæ 32 osoby.
Przygotowaliœmy tak¿e atrakcyjn¹ cenowo ofertê na
kompleksowy wynajem amfiteatru w Parku Miejskim.
Obiekt w nowym rygorze sanitarnym pomieœci 400 osób.
W cenie wynajmu na 3-godzinne wydarzenie oferujemy
m. in. ochronê, dy¿ur ratownika medycznego, przenoœne
toalety oraz œrodki higieniczne zgodne z wytycznymi.
Amfiteatr posiada obszerne zaplecze, du¿¹ scenê i dobry
dojazd z miast aglomeracji œl¹skiej.
Wszystkie nasze obiekty s¹ dostosowane do obecnych norm epidemiologicznych. Wyposa¿one s¹
w dozowniki z p³ynem do dezynfekcji r¹k oraz pojemniki na odpady higieniczne.
Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owym cennikiem wynajmu obiektów
Siemianowickiego Centrum Kultury oraz ofert¹ wynajmu amfiteatru. Szczegó³y znajd¹ Pañstwo na
naszej stronie internetowej www.siemck.pl. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zlecenia naszej instytucji
kompleksowej organizacji wydarzenia czy eventu.
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