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Witamy w świecie 
wielkich koncertów, 
wydarzeń sportowych, 
kongresów, targów 
oraz biznesowych 
spotkań. 
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Zapraszamy do najnowocześniejszej w Polsce hali wido-
wiskowo-sportowej położonej na granicy dwóch miast: 
Gdańska i Sopotu. 

GDAŃSK to jedno z najstarszych miast w polsce, swe-
go czasu najludniejsze i najbogatsze w rzeczypospolitej.  
to tu mieści się Bazylika Mariacka, największa ceglana świą-
tynia w europie, to w Gdańsku na Westerplatte wybuchła  
II wojna światowa i tu, w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 
roku narodziła się Solidarność, która zmieniła współczesne 
losy europy.

Sopot to jedno z najpiękniejszych miast uzdrowiskowych  
w polsce. Malowniczy kurort o secesyjnej architekturze nie-
odłącznie kojarzy się z plażami, najdłuższym drewnianym 
molo w europie, kultowym deptakiem oraz klubami tętniący-
mi nocnym życiem.
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DoSKonAłA infrAStruK turA

Aglomeracja trójmiejska liczy ponad 1 milion mieszkańców.  
to centrum gospodarcze, turystyczne, kulturalne i sportowe  
regionu pomorskiego. Wyjątkowe położenie, wiele atrakcji, 
szeroka oferta kulturalna – kluby, puby, restauracje, kom- 
pleksy kinowe, centra handlowe, aquapark, muzea, teatry  
i inne – powodują, że Trójmiasto co roku odwiedza ponad 
3,3 miliona gości z Polski i zagranicy. 

trójmiasto oferuje prawie 4 000 pokoi hotelowych, jak  
również wiele hosteli, apartamentów i innych miejsc nocle-
gowych.

DojAzD

Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia lotnicze z 37. 
miastami Europy, regularne połączenia promowe ze Skan- 
dynawią oraz dogodne połączenia drogowe i kolejowe.

Lokalizacja hali w samym centrum miasta umożliwia dojazd  
komunikacją miejską – autobusową i tramwajową oraz szybką 
koleją SKM. Dla przyjeżdżających samochodem oferujemy 
parking na około 1 000 miejsc.

odległości połączeń lądowych
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projekt hali w środowisku architektonicznym zdobył liczne 
nagrody. Wyzwaniami projektowymi było m.in. pogodze-
nie planów rozbudowy dróg dojazdowych wokół obiektu  
z koniecznością zachowania 50 procent terenu biologicznie 
czynnego, jak również szeroki wachlarz możliwości technicz-
nych hali, czy stworzenie odpowiedniej akustyki wewnątrz  
obiektu.

na potrzeby inwestycji przesunięta została granica między 
Gdańskiem i Sopotem w taki sposób, by przecinała halę do-
kładnie w połowie. Dzięki tej zmianie erGo ArenA stała się 
wspólnym dobrem obu miast.

Budowa rozpoczęła się w 2007 roku i trwała do maja 2010.
• przy budowie pracowało ponad 1 000 osób.
• Użyto ponad 2 000 ton stali.
• Użyto blisko 10 000 elementów szalunkowych.
• położono ponad 750 km przewodów.
• ponad 1 000 samochodów ciężarowych dowoziło 
 beton na plac budowy.

Wybudowany według najwyższych standardów, wysoki na 
ponad 30 metrów obiekt o powierzchni użytkowej wynoszą-
cej 4,3 hektara, przyciąga uwagę już z daleka.

Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 18 sierpnia 
2010 roku. Do hali przybyło ponad 10 000 widzów by obej-
rzeć towarzyski „mecz otwarcia” pomiędzy reprezentacjami 
polski i Brazylii w siatkówce mężczyzn. po emocjonującym 
pojedynku mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla drużyny 
biało-czerwonych. Wkrótce potem w hali po raz pierwszy 
zabrzmiała muzyka symfoniczna. Koncertu „na dobry począ-
tek” wysłuchało 10 000 melomanów.

W XII edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” 
ERGO ARENA otrzymała tytuł „Sportowy Obiekt Roku 
2011”. tytuł przyznawany jest przez polski Klub Infrastruk-
tury Sportowej obiektom sportowym i rekreacyjnym za wy-
różniającą się architekturę, konstrukcję obiektów sportowych 
i rekreacyjnych, a także za zastosowane w nich rozwiązania 
materiałowe, technologiczne i funkcjonalne.



Budowa
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Uroczyste otwarcie 
obiektu miało 
miejsce 18 sierpnia 
2010 roku.
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Koncerty

Światowe nazwiska 
przyciągają tłumy 
widzów, a bilety 
rozchodzą się już 
w pierwszych dniach 
sprzedaży. 

Dzięki nowoczesnej hali trójmiasto stało się atrakcyjnym punktem na 
koncertowej mapie polski. ERGO ARENA z dumą gościła takie gwiazdy 
jak: Lady Gaga, Chris Botti, Erykah Badu, Sting, Jean Michel Jarre, 
Ozzy Osbourne czy zespół Rammstein.

W erGo ArenA z powodzeniem usłyszeć można również klasykę i jazz. 
W ogromnej przestrzeni hali, zarówno wielkie koncerty symfoniczne, jak 
i kameralne, nastrojowe koncerty jazzowe zawsze brzmią doskonale.

najnowocześniejszy system sterowania nagłośnieniem i oświetleniem 
to komfort pracy dla najbardziej wymagających realizatorów. Wzmoc- 
niona konstrukcja dachu z podwieszoną kratownicą umożliwia instala-
cję najbardziej wyszukanych systemów oświetleniowych, dźwiękowych 
oraz specjalistycznego sprzętu. Konstrukcja hali pozwala na podwie-
szenie nad płytą główną 144 ton sprzętu.

W ERGO ARENA jesteśmy w stanie przygotować każde widowisko: 
koncerty, wydarzenia artystyczne, opery, musicale, rewie na lodzie i wie-
le innych. przy tego rodzaju imprezach liczba widzów może wynieść 
nawet 13 000.

Do dyspozycji artystów oddajemy w pełni wyposażone garderoby oraz 
szatnie o łącznej powierzchni ponad 700 m2.
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Koncerty wielkich gwiazd 
to wydarzenia, które są najbardziej 
wyczekiwane przez gości erGo ArenA.



Kabarety

Show

ogromna przestrzeń i możliwości 
techniczne stwarzają idealne 
miejsce do realizacji najbardziej 
wyszukanych projektów artystycznych. 

8 erGo ArenA
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erGo ArenA to jedyna hala w polsce, która spełnia warun-
ki do zorganizowania wydarzenia jakim jest spektakularne  
widowisko cyrkowe światowej sławy artystów cirque du  
Soleil. to właśnie tutaj artyści postanowili zaprezentować się 
polskiej publiczności po raz pierwszy.

na potrzeby słynnej rewii „Disney on Ice: Disneyland® Wiel-
ka przygoda” uruchomione zostało lodowisko o powierzchni 
600 m2, które na kilka dni zamontowano na płycie areny. 

przedstawienia cieszyły się tak dużym powodzeniem, że wy-
stawiono dodatkowy spektakl. Rewię na lodzie obejrzały  
24 000 widzów.

erGo ArenA gości wielu znakomitych polskich artystów  
kabaretowych i komediowych, których chętnie oklaskuje  
rozbawiona trójmiejska publiczność. Balety, kabarety, rewie, 
spektakle. Takie przedstawienia przyciągają do nas całe 
rodziny i zawsze towarzyszy im wspaniała atmosfera.

Kabarety



Widowiska sportowe poruszają miliony. 
Są powodem radości, łez i euforii. 
emocji, kiedy zbliża się zwycięstwo, 
nie da się porównać z niczym innym. 

10 erGo ArenA



Widowiska
sportowe
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Wyjątkowych emocji doświadczyliśmy w erGo ArenA pod-
czas finałów Ligi Światowej w siatkówce mężczyzn, gdy 
polska reprezentacja po raz pierwszy w historii tych presti-
żowych rozgrywek, zdobyła brązowy medal. Tygodniowe 
zmagania najlepszych reprezentacji na świecie obejrzało 
prawie 100 000 kibiców.

Hala wypełniła się po brzegi, gdy na ringu 16. Gali Konfron-
tacji Sztuk Walki trwał pojedynek Mariusza pudzianowskie-
go z jamesem thompsonem. z zapartym tchem śledziliśmy  
poczynania polek podczas Mistrzostw europy w tenisie  
Stołowym, kiedy nasza reprezentantka Li Qian wywalczyła 
brązowy medal.

Wiele emocji towarzyszyło fanom motoryzacji i sportów  
motorowych zarówno podczas prologu 7. edycji samocho-
dowego rajdu Lotos Baltic cup, jak i Mistrzostw Świata we  
freestyle’u Motocrossie. natomiast rozrywki dla całych  
rodzin dostarczył turniej w hokeju na lodzie. 

jedyny w swej klasie obiekt w kraju daje możliwość rozegra-
nia dowolnego rodzaju gier zespołowych, sportów motoro-
wych, sztuk walki czy nawet windsurfingu. Wielofunkcyjność 
hali sprawia, że wyjątkowe chwile i przeżycia odnaleźć tu 
może każdy. W czasie imprez sportowych liczba miejsc  
siedzących na trybunach wynosi 11 000.

Arena główna wyposażona jest m.in. w profesjonalny system 
oświetlenia sportowego oraz największy w polsce kosz cen-
tralny z ośmioma ledowymi ekranami, dzięki którym na żywo 
można śledzić sportowe widowiska.

ERGO ARENA dodatkowo posiada pełnowymiarową salę 
treningową z trybunami dla 300 osób, w której przepro-
wadzać można zarówno treningi jak i rozgrywki halo-
we. Do dyspozycji zawodników oddajemy również salę 
rozgrzewkową oraz profesjonalnie wyposażone szatnie 
sportowe z saunami i stołami do masażu.



nasze
drużyny
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począwszy od sezonu 2010/2011 
erGo ArenA jest miejscem regularnych 
treningów i rozgrywek trzech klubów 
sportowych: trefl Sopot, AtoM trefl Sopot 
i LotoS trefl Gdańsk.
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KOSZYKÓWKA
 
Trefl Sopot to drużyna o szesnastoletniej tradycji. pięcio-
krotny Mistrz polski, dwukrotny Wicemistrz polski, zdobywca 
brązowego medalu oraz czterech pucharów polski. odkąd 
trefl Sopot występuje w erGo ArenA znacznie wzrosła oglą-
dalność tego typu rozgrywek. Drużyna stała się rekordzistą 
pod względem frekwencji na pojedynczych spotkaniach ligo-
wych nie tylko w koszykówce, ale także we wszystkich halo-
wych dyscyplinach zespołowych w polsce. Derby Trójmiasta 
obejrzało w ERGO ARENA ponad 10 000 kibiców.

SIATKÓWKA KOBIET 
 
Siatkarki drużyny ATOM Trefl Sopot już w pierwszym  
sezonie plusLigi Kobiet wywalczyły srebrny medal Mistrzostw 
polski sezonu 2010/2011 i awansowały do elitarnych rozgry-
wek europejskiej Ligi Mistrzyń ceV. nowa siła na siatkarskiej 
mapie polski ma ambitne plany podboju europy.

SIATKÓWKA MĘŻCZYZN 
 
Drużyna LOTOS Trefl Gdańsk istnieje od 2005 roku. Siatka-
rze spędzili w I lidze dwa sezony, a ostatnio wywalczyli awans 
do ekstraklasy. pierwszy mecz sezonu 2011/2012 zgromadził 
w hali erGo ArenA ponad 7 000 widzów, co jest rekordem 
frekwencji plusLigi.

Wszystkie trzy zespoły występują 
w profesjonalnych rozgrywkach ligowych 
walcząc o najwyższe cele sportowe 
na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
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erGo ArenA to idealne miejsce 
do organizowania kongresów, 
konferencji, targów i wystaw. 
niemal dowolna aranżacja przestrzeni 
daje organizatorom możliwość 
stworzenia w tak dużym obiekcie 
wyjątkowej atmosfery.

Konferencje



targi
i konferencje

erGo ArenA przygotowana jest do realizacji pomysłów  
o największym rozmachu. pozwala na zgromadzenie dużego 
audytorium, liczącego nawet 15 000 osób. Dzięki doskonałej 
infrastrukturze technicznej jest to idealne miejsce do orga-
nizowania zarówno kongresu z udziałem kilkunastu tysięcy 
osób, jak i kameralnego szkolenia dla pracowników, którego 
zwieńczeniem może być koncert lub mecz.

ogromnym zainteresowaniem cieszą się każdorazowo tar-
gi mieszkaniowe, w których udział biorą największe firmy  
deweloperskie.

Do dyspozycji organizatorów i wystawców oddajemy olbrzy-
mią przestrzeń płyty głównej, salę treningową, salę konferen-
cyjną i inne pomieszczenia, jak również parking techniczny  
z przyłączami energetycznymi i teletechnicznymi. Udogod-
nieniem jest możliwość rozładunku tIr-ów i samochodów 
ciężarowych bezpośrednio na płytę główną areny oraz sko-
rzystanie z dużego zaplecza magazynowego.

jesteśmy gotowi zapewnić profesjonalną obsługę gastrono-
miczną każdej imprezy, zgodnie z  indywidualnymi zapotrze-
bowaniami organizatorów.
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VIp
i biznes

16 erGo ArenA



www.ergoarena.pl 17

Biznes jest sztuką, a każda sztuka 
wymaga odpowiedniej oprawy. 
profesjonalne wsparcie i partner, 
na którym można polegać, 
to niezbędne składniki sukcesu.

Atmosfera i bliskość morza sprawiają, że erGo ArenA to ide-
alne miejsce by połączyć biznes z pasją i wypoczynkiem.

Loże VIp to wyjątkowa usługa w naszej ofercie. zaaranżowa-
na i wyposażona według własnych upodobań ekskluzywna 
przestrzeń stanowi doskonałe miejsce dla biznesowych spo-
tkań czy zaproszenia gości. to również poczucie komfortu 
podczas oglądania koncertów, meczów i innych wydarzeń.

jako jedyny tego typu obiekt w polsce erGo ArenA posia-
da kondygnację w całości przeznaczoną wyłącznie na loże.  
Loże VIp o powierzchni od około 20 do 55 m2 znajdują się 
na całym obwodzie czwartego poziomu. W zależności od 

powierzchni, do każdej loży przypisanych jest od 9 do 55 
miejsc siedzących na trybunach. Łącznie jest to 948 miejsc.

erGo ArenA to możliwość organizowania rozmaitych even-
tów korporacyjnych, jakimi są m.in. wydarzenia kongresowe 
połączone z koncertami. na potrzeby imprez dla mniejszej 
liczby uczestników możemy wydzielić część płyty głównej  
w celu stworzenia bardziej kameralnej atmosfery.

najemcy lóż mają dostęp do cateringu na zamówienie oraz 
do przestrzeni VIp przeznaczonej dla wszystkich partne-
rów erGo ArenA. przestrzeń ta stanowi doskonałe forum  
do zawierania kontaktów biznesowych i towarzyskich.

Loże
VIp
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catering

W erGo ArenA dbamy 
by nasi goście czuli się 
wyjątkowo pod każdym 
względem, dlatego nasza 
oferta zawiera profesjonalny 
serwis cateringowy.

Pub sportowy w ERGO ARENA otwarty jest dla każdego.

czynny przez 7 dni w tygodniu pub, oferuje przysmaki kuchni włoskiej  
i amerykańskiej z polskimi akcentami. różnorodne menu, szeroki wy-
bór napojów, przystępne ceny, a także dostępność powodują, że jest to 
lokal chętnie odwiedzany i cieszący się dużą popularnością. znakomity 
szef kuchni wraz z doświadczonym personelem classic restaurant dbają  
o naszych Klientów i zawsze przyjazną atmosferę.

Zapewniamy kompleksową obsługę gastronomiczną:

• catering w lożach VIp oraz w barze i strefach VIp.
• catering w sali bankietowej (VI poziom).
• catering podczas imprez masowych dla ponad 12 000 osób.
• catering podczas kongresów i konferencji, nawet dla 15 000 osób.
• poczęstunek dla grup zorganizowanych.
• catering w garderobach dla artystów i ich zespołów.
• catering dla obsługi technicznej.

Ponadto:

• na indywidualne życzenie gości VIp proponujemy specjały godne  
 luksusowych restauracji.
• Artystom i ich zespołom zapewniamy catering 
 na specjalne zamówienia.
• organizatorzy oraz uczestnicy imprez sportowych mają 
 do dyspozycji menu dostosowane do specjalistycznych wymagań  
 konsultowanych z trenerami.
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podczas imprez, w kilkunastu punktach 
gastronomicznych na terenie hali, serwowane 
są napoje oraz ciepłe i zimne przekąski.



erGo ArenA 
w liczbach
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ArEnA GłÓWnA 
Arena wyposażona jest w trybuny stałe dla 7 295 osób oraz trybu-
ny rozsuwane dla 3 340 osób. Łącznie na 4 poziomach znajduje się  
10 635 miejsc siedzących. W zależności od wydarzenia możemy 
zwiększyć tę liczbę poprzez ustawienie krzeseł na płycie głównej, 
bądź zsunięcie trybun i wpuszczenie widowni na miejsca stojące. 
Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone są miejsca siedzące 
na trybunach oraz od 24 do 32 miejsc dla wózków inwalidzkich.  
niezależnie od rodzaju imprezy w obiekcie może jednocześnie 
przebywać 15 000 osób. 

SALA trEninGoWA
Sala treningowa to dodatkowa pełnowymiarowa, w pełni wypo-
sażona hala sportowa z rozsuwanymi trybunami dla 300 osób. za-
instalowane oświetlenie umożliwia uzyskanie natężenia 1400 lux.  
W sali treningowej można przeprowadzać zarówno rozgrywki ha-
lowe, jak i duże konferencje, bankiety czy szkolenia. jest to także 
doskonałe zaplecze do imprez organizowanych na arenie głównej. 
Sala treningowa posiada dwa bezpośrednie wejścia z hali oraz nie-
zależne wejście z zewnątrz obiektu.

SALA rozGrzEWKoWA
Sala rozgrzewkowa doskonale nadaje się do organizowania zajęć 
sportowych, jak również konferencji i bankietów. Wyposażona jest  
w sportową wykładzinę z poliuretanu, na ścianach zamontowane  
są drabinki sportowe oraz lustra.

CEntruM prASoWE
centrum prasowe to zaadaptowane akustycznie pomieszcze-
nie, które posiada 64 stałe miejsca siedzące. Wyposażone jest  
w nagłośnienie o mocy 2 x 300W oraz przyłącza systemów audio, 
video i internetowe.

SALA B3 
Sala B3 to przestrzeń z ruchomymi panelami ściennymi przewi- 
dziana do organizowania m.in. szkoleń, wystaw, cateringu. Wzdłuż 
całego pomieszczenia znajduje się zaplecze, które może być wyko-
rzystywane jako podręczny magazyn.

Wejście 
główne
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Wejście 
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SCENA

Sound 
box

pLAn WiDoWni

uKłADy SCEny

WyBrAnE uSłuGi 

zarządzanie operacyjne
Sprzedaż biletów
catering
obsługa gości
ochrona imprez
Sprzątanie

 

tak
tak
tak, od 10 do 15 000 osób
tak
tak
tak

trybuny stałe: 5 746
trybuny ruchome: 2 566
Krzesła: 962
Razem: 9 274 miejsc siedzących
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płytA z WyMiArAMi BoiSKo

trybuny stałe: 7 295
trybuny ruchome: 0
Krzesła: 0
Razem: 7 295 miejsc siedzących

trybuny stałe: 2 922
trybuny ruchome: 1 459
Krzesła: 480
Razem: 4 861 miejsc siedzących

trybuny stałe: 7 295
trybuny ruchome: 3 340
Krzesła: 0
Razem: 10 635 miejsc siedzących

trybuny stałe: 3 826
trybuny ruchome: 1 670
Krzesła: 1 184
Razem: 6 680 miejsc siedzących

• na terenie całego obiektu znajduje się sieć Internetu bezprzewodowego.
• obiekt wyposażony jest w system klimatyzacji.
• Bezpieczeństwo i wygodę obsługi wszystkich systemów w hali zapewnia system inteligentnego budynku (BMS) oraz system  
 ostrzegania awaryjnego (DSo). Umożliwiają one całkowitą kontrolę nad wszystkimi elementami sterującymi budynkiem.
• posiadamy w pełni profesjonalne zaplecze techniczne i socjalne.
• na terenie erGo ArenA znajdują się wydzielone parkingi i drogi komunikacji.
• obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
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poDStAWoWE inforMACjE

pojEMność hALi

trybuny składane – kondygnacja 1 3340 miejsc

trybuny – kondygnacja 3 3882 miejsca 
+ 24-32 miejsc dla wózków inwalidzkich

trybuny VIp – kondygnacja 4 948 miejsc

trybuny – kondygnacja 5 2465 miejsc

koncerty (miejsca stojące na płycie) pozwolenie do 15000 osób

płytA ArEny / przEStrzEŃ 
Do orGAnizACji 

iMprEz MASoWyCh

trybuny złożone 96m x 49m

trybuny rozłożone 69m x 25m

wysokość od płyty do kratownicy 24 m

dopuszczalne obciążenie płyty 18 kn/m2

DoDAtKoWE WypoSAżEniE multimedialny kosz centralny 8 ekranów led (5m x 3m i 4m x 3m)

BEzpiECzEŃSt Wo tak systemy ppoż, kontroli dostępu, monitoring cctV

pArKinG DLA GośCi tak ok. 1000 miejsc (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych)

DoStępnE 
poMiESzCzEniA
 i przEStrzEniE

dodatkowa hala sportowa powierzchnia: 1144 m2

sala rozgrzewkowa powierzchnia: 168 m2

centrum prasowe powierzchnia: 87 m2

sala B3 powierzchnia: 199 m2

loże VIp  45 lóż o różnych powierzchniach

garderoby gwiazd powierzchnia: 155 m2

szatnie sportowe powierzchnia: 4 x ok. 140 m2

oGÓLnE inforMACjE tEChniCznE

KonStruKCjA DAChu

rodzaj konstrukcji konstrukcja stalowa – kratownica przestrzenna

catwalk tak, przestrzeń między pasami dolnymi i górnymi 
kratownicy tworzy kondygnację techniczną

obciążenie konstrukcji dachu
dopuszczalne obciążenie do 144 ton, podstawowe 

warianty: 24 punkty x 55 Kn, 72 punkty x 20 Kn, każde inne 
po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą techniczną hali

DoStęp Do płyty ArEny 
DLA MontAżu
i DoStAWCÓW

możliwość podjazdu podnośnikami nożycowymi / wysięgnikami tak, po całych przestrzeniach technicznych, magazynowych 
i po płycie areny

lokalizacja miejsca rozładunku 
(do planowanej lokalizacji sceny)

bezpośrednio na płycie areny, w pasie drogi  
serwisowej lub na parkingach technicznych

trasy dostępu dwa wjazdy rozładunkowe (śluzy techniczne) 
bezpośrednio na płytę areny

zASiLAniE prąDoWE

możliwe zasilanie sceny w amperach
kondygnacja 1: 24x63A; 4x125A; 2x250A, 1x400A (istnieje możliwość 

podania 2x630A); kondygnacja 4: 8x32A; kondygnacja 6: 1x160A; 
2x125A; 1x250A (istnieje możliwość podania innej konfiguracji)

możliwe zasilanie sceny w woltach 400/230 V

fazy zasilania 3 fazy + n + pe

innE przyłącza telefoniczne, Internetowe i tV pełna dostępność, ok. 500 linii telefonicznych, 3 niezależne przyłącza 
światłowodowe, przepustowość łącza internetowego do 100 Mb/s

przEStrzEniE MAGAzynoWE 
i innE DLA orGAnizAtorÓW

magazyny na kondygnacji 1 powierzchnia: do 890 m2

miejsca parkingowe dla techniki – samochody dostawcze, 
autokary i wozy transmisyjne tak

LoKALizACjA przEStrzEni 
DLA prASy centrum prasowe, strefy mieszane, wydzielone miejsce na trybunach możliwość przygotowania stanowisk dziennikarskich dla 300 osób

oGrAniCzEniA prAWnE

cisza nocna nie

ograniczenia emisji hałasu nie

pirotechnika sceniczna każdorazowo wymaga pozwolenia

WAriAnty uStAWiEŃ StołÓW i KrzESEł nA płyCiE ArEny GłÓWnEj orAz W innyCh poMiESzCzEniACh

poMiESzCzEniE
przybliżona 

powierzchnia 
w m2

dł./szer./wys. układ 
teatralny

układ 
szkolny podkowa bankiet 

zasiadany
stoliki 

bankietowe
spotkanie 
na stojąco

płytA GłÓWnA
trybuny złożone 4050 96x49x24 5000 1500 350 1700 4000 5000

trybuny rozłożone 1569 69x25x24 3800* 720 220 560 1800 3000

SALA 
trEninGoWA

trybuny złożone 1144 44x25x11 1200 280 200 500 800 1200

trybuny rozłożone 924 44x22x11 1258* 240 180 400 700 1200

CEntruM prASoWE 87 11x7x7 64 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

SALA rozGrzEWKoWA 168 14x11x7 170 80 50 60 80 170

SALA B3

A 106 14x8x3 100 60 40 30 50 100

B 93 12x8x3 80 50 30 20 40 80

A+B 199 26x8x3 190 120 80 60 100 190

SALE KonfErEnCyjnE K4 (A+B i C+D) 80 5x16x3 60 48 40 24 50 60

poMiESzCzEniE MWS 517 32x16x7 300 150 70 40 70 300

* trybuny plus krzesła na płycie
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