Oferta wynajmu powierzchni w Centrum Dialogu
Centrum Dialogu jest nową, prężnie rozwijającą się instytucja kultury, która zajmuje się
organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, zarówno upamiętniających przeszłość,
jak i podejmujących tematy aktualne, często kontrowersyjne.
Znajduje się w Parku Ocalałych, który usytuowany jest w dolinie rzeki Łódki, pomiędzy
ulicami Wojska Polskiego, Oblęgorską i Źródłową.

W budynku odbywają się przede wszystkim wydarzenia kulturalne i edukacyjne: spotkania,
wykłady, międzynarodowe konferencje i warsztaty, wystawy, przeglądy filmów, a także
koncerty i festiwale.
Co mamy do dyspozycji/zaoferowania do wynajęcia:
-

sala audytoryjna
sale seminaryjne 2 małe lub 1 duża
foyer
garderoby
szatnia

Parking:
Przy budynku znajduje się parking dla 50 samochodów osobowych (3 miejsca dla osób z
niepełnosprawnością) oraz dwa miejsca dla autokarów ).
Ponadto przy wjeździe do Parku Ocalałych (kilkadziesiąt metrów od budynku Centrum
Dialogu) znajduje się parking miejski dla kilkudziesięciu samochodów.
Dla osób przyjeżdżających na rowerach mamy do dyspozycji stojaki rowerowe od strony
północnej i południowej budynku.

Sala audytoryjna

Sala audytoryjna została zaprojektowana jako sala wielofunkcyjna, umożliwiająca
organizację różnego rodzaju imprez takich jak: konferencje, seminaria, odczyty, kameralne
koncerty i przedstawienia teatralne. Sala posiada kompletny system pozwalający na
symultaniczne tłumaczenie, Wi-Fi. Sala jest przystosowana do osób z niepełnosprawnością
ruchową. Została wyposażona w łagodny podjazd i oprócz 196 miejsc siedzących, jest
miejsce dla osób poruszających się na wózkach.

Scena:
wymiary: 14,5 m x 6 m
Wysokość: 6 m
Nad sceną jest zamontowana konstrukcja z możliwością podwieszenia rekwizytów.

Akustyka:
Sala audytoryjna wyposażona jest w system akustycznych paneli ściennych i sufitowych.
Układ płyt perforowanych i gładkich dobrany został tak, by spełniać najwyższe normy
akustyczne. W sali zastosowano wykładzinę dywanową o właściwościach akustycznych,
podest sceniczny jest drewniany na podkładzie akustycznym.
Oświetlenie:
Oświetlenie liniowe sufitowe i boczne służą jako główne źródło światła.
Dodatkowo w sali audytoryjnej nad sceną znajduje się system oświetlenia scenicznego, który
realizowany jest przez panel sterowania marki EUROLITE DMX COMMANDER 24/48.
System audio-video:
System audio-video w sali audytoryjnej pozwala na prezentowanie filmów, pokazów
multimedialnych, przeprowadzanie konferencji oraz kameralnych występów artystycznych.
Źródłami dźwięku są:
-

3 mikrofony bezprzewodowe (dynamiczne)
3 mikrofony przewodowe (dynamiczne)
odtwarzacz Blu-Ray
2 przyłącza podłogowe znajdujące się na scenie z wyjściami HDMI i VGA + Audio

Wyświetlanie filmów możliwe jest dzięki zastosowaniu kombinacji projektora wysokiej
jasności, elektrycznie rozwijanego ekranu oraz stereofonicznego systemu audio.
System tłumaczeń symultanicznych:
System tłumaczeń symultanicznych składa się z nadajników stacjonarnych zamontowanych
w kabinach tłumaczy, nadajników ręcznych które mogą zostać przekazane prelegentom
podczas spotkań, odbiornika stacjonarnego, oraz 200 odbiorników dla gości.

Istnieje możliwość sterowania system audio-video przez prelegenta poprzez IPADa
Sala seminaryjna:

Funkcjonalność sali seminaryjnej (konferencyjnej) zakłada wykorzystanie jej w dwóch
scenariuszach:
1. umożliwia podział pomieszczenia na dwie w pełni funkcjonalne części (sala A i B).
2. umożliwia utworzenie jednej dużej sali po złożeniu ścianki działowej.

Sala mała A lub B

W każdej sali wykorzystane są systemy oparte na projektorach (po jednym w każdej sali)
i kompletach wejść video, umożliwiających podłączenie większości sygnałów wizualnych.
Dostępne Wi-Fi.

Sala duża

Hall parter:

W hallu zastosowano modułowy system siedzisk i stolików, pozwalający na swobodną
zmianę aranżacji przestrzeni w zależności od potrzeb oraz dogodne miejsce na catering.

System sterowania oświetleniem DALI, umożliwia różne konfiguracje natężenia światła.
W skład oświetlenia wchodzą:
-

oprawy oświetlenia ekspozycyjnego, mocowane na szynoprzewodzie, z możliwością
regulacji kąta padania światła
system do budowania linii świetlnych, zwieszane z sufitu podwieszanego, raster
lamelkowy
oświetlenie ogólne, diody LED niewidoczne, ukryte pod kloszem

W hallu parteru działała również kawiarnia, aktualnie miejsce to jest dostępne na wynajem.

Garderoby:

Do dyspozycji są dwie nieduże garderoby, z możliwością połączenia obu pomieszczeń
w jedno większe.

CENNIK
Sala audytoryjna
1 godzina 500,- zł netto
1 godzina z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego 800,- zł netto
1 godzina z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego i oświetlenia scenicznego
950,- zł netto
1 godzina z wykorzystaniem oświetlenia scenicznego 750,- zł netto
Sala seminaryjna duża
1 godzina 400,- zł
1 godzina z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego 500,- zł netto
Sala seminaryjna mała A lub B
1 godzina 200,- zł
1 godzina z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego 250,- zł netto
Garderoba
1 godzina garderoba mała 50,- zł netto
1 godzina garderoba duża – 100,- zł netto
Foyer
1 godzina – 200,- zł netto

* W razie chęci zorganizowania wydarzenia we współorganizacji, prosimy o
indywidualny kontakt na maila: e.hendzlik@centrumdialogu.com, w celu negocjacji
warunków współpracy.

ZAMÓWIENIE
nr …… z dnia ………………

ZAMAWIAJĄCY // ORGANIZATOR :

DANE DO UMOWY

Pełna nazwa Najemcy
Adres
NIP
REGON
KRS
Osoba reprezentująca
Najemcę (tytuł / zajmowane
stanowisko)
Osoba do kontaktu, nr
telefonu, adres e-mail
Cel / charakter wydarzenia
Termin najmu
SALE KONFERENCYJNE :

NAZWA SALI

Sala mała do 30
Sala bez dodatkowego wyposażenia
Sala z wykorzystaniem sprzętu
audiowizualnego (projektor,
nagłośnienie)
Sala duża do 60 osób

DATA

GODZINY

LICZBA
OSÓB

Sala bez dodatkowego wyposażenia
Sala z wykorzystaniem sprzętu
audiowizualnego (projektor,
nagłośnienie)
Sala audytoryjna
Sala bez dodatkowego wyposażenia
Sala z wykorzystaniem sprzętu
audiowizualnego
Sala z wykorzystaniem sprzętu
audiowizualnego, oświetlenia
scenicznego
Sala z wykorzystaniem oświetlenia
scenicznego
Garderoby
1 mała garderoba
2 małe garderoby
1 duża garderoba
Foyer
Foyer

CATERING:

CATERING
Przerwa kawowa
Przerwa kawowa
Przerwa na lunch
Spotkanie bez cateringu i przerw
kawowych

GODZINY

DANE DO FAKTURY:

DANE

Pełna nazwa Najemcy

Adres z kodem pocztowym

NIP

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,
Regulaminem najmu sal konferencyjnych w budynku Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi oraz cennikiem najmu i usług i akceptuję ich postanowienia.

………………………………

..………………………………………………………….…

