Wynajem sal
2022-04-22
Centrum Obywatelskie Centrum C 10 nieodpłatnie udostępnia dwie sale, gwarantujące komfort pracy
oraz przeprowadzenie szkoleń czy warsztatów, jak również spotkań w mniejszych grupach.

Zasady korzystania ze STACJONARNYCH usług
Centrum Obywatelskiego Centrum C 10
Informujemy, że na terenie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 obowiązują obostrzenia
sanitarne związane ze stanem pandemii. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami
przebywania w naszej przestrzeni.

Ogólne zasady, które dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie Centrum C
10:
- obowiązuje dezynfekcja rąk;
- należy stosować się do wytycznych pracowników Obsługi Centrum C 10.
Zasady dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach stacjonarnych oraz wynajmu sal:
- wynajmujący salę szkoleniową (sala nr 6) lub coachingową (sala nr 2) zobowiązany jest do
wypełnienia Formularza Wynajmu Sal, zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania „Centrum
Obywatelskiego Centrum C 10”;
- osoba odpowiedzialna za użytkowanie sali ma obowiązek poinformować wszystkich
korzystających z przestrzeni w ramach danego wydarzenia, o zasadach panujących w Centrum
C 10 i egzekwować ich wypełnianie;
- osoba odpowiedzialna za użytkowanie sali powinna być obecna w Centrum C 10 przynajmniej
15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia;
- sale można wynajmować w określone poniżej dni tygodnia, gdzie wyznaczone godziny
oznaczają rozpoczęcie i zakończenie wydarzenia.
poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 13:30 – 19:30,
wtorek i piątek, a także każda trzecia sobota miesiąca w godzinach: 8:30 –
14:30.
uwzględniając także rezerwacje ujęte w aktualnym Harmonogramie wynajmu sal.
Budynek Centrum pozbawiony jest barier architektonicznych, a sale znajdują się na parterze.
Wynajmujący mogą korzystać również z Internetu Wi-Fi, drukarki, materiałów biurowych, a
także zaplecza sanitarnego z możliwością przygotowania gorących napojów.

Sala nr 2 - coworkingowa
Sala nr 2, o powierzchni 20 m2, wyposażona jest w sprzęt komputerowy, umożliwiający
prowadzenie kameralnych warsztatów, seminariów, klubów dyskusyjnych czy też pracę
biurową. Liczba osób – około 10.

Sala nr 6 - szkoleniowa
Sala nr 6, o powierzchni 54 m2, stanowi idealną przestrzeń do przeprowadzenia konferencji,
szkoleń, a także organizacji zajęć o charakterze ruchowym. Do dyspozycji Beneficjentów
pozostaje rzutnik, telewizor oraz flipchart. Liczba osób – około 40.

Wszyscy zainteresowani nieodpłatnym wynajmem sal zobligowani są do zapoznania się z
Regulaminem funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Centrum C 10.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CENTRUM OBYWATELSKIEGO CENTRUM C10

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat dostępności sal. Link poniżej:
AKTUALNY HARMONOGRAM REZERWACJI SAL

Zapraszamy do nieodpłatnego wynajmu sal. Prosimy w tym celu o wypełnienie formularza
rejestracji dostępnego do pobrania poniżej:
FORMULARZ REZERWACJI (PDF)

FORMULARZ REZERWACJI (DOCX)
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