
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
Ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

OsOby dO kOntaktu ws. wynajmu sal:

Beata Świeczkowska 
tel. kom. 665 500 296

tel. 58 627 40 07
B.Swieczkowska@port.gdynia.pl 

Marzanna Mróz
tel. kom. 609 462 105

tel. 58 627 46 13
M.Mroz@port.gdynia.pl

fot. Centrum Kultury Gdynia

Sala Konferencyjno - Szkoleniowa nr 121

fot. Grzegorz Pachla

Sala Koncertowa



SALA KONCERTOWA SALA KONFERENCYJNO – SZKOLENIOWA (NR 121) SALA KONFERENCYJNO – SZKOLENIOWA (NR 61)

Klimatyczna sala wyposażona w komfortowe krzesła, wy-
godne kanapy oraz fotele. Idealne miejsce kameralnych 
spotkań biznesowych oraz konferencji.

Otwarta dla szerokiej publiczności sala od długiego czasu 
jest miejscem tętniącym życiem kulturalnym. Oprócz 
konferencji, szkoleń oraz działań związanych ściśle  
z działalnością portu, regularnie odbywają się na niej 
koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, kabarety 
oraz imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Gościliśmy wiele osobistości ze świata kultury i sztuki 
m.in. jedyny cykliczny festiwal dam jazzu w Europie 
„Ladies’ Jazz Festiwal”, Małgorzatę Walewską, kabarety: 
„LIMO”, grupa „MoCarta”, „Łowcy.B”, „Hrabi”, Piotr 
Bałtroczyka, Gdyńską Orkiestrę Symfoniczną. Jesteśmy 
również miejscem regularnych spotkań „Małej Gdyńskiej 
Filharmonii”. Jest to projekt skierowany do najmłodszych 
oraz cieszący się dużym zainteresowaniem, dzięki 
któremu dzieci w przystępny dla siebie sposób mogą 
zetknąć się z muzyką klasyczną.

Budynek pełniący wciąż funkcję biurową, może po-
chwalić się wyjątkowymi walorami estetycznymi tj. szata 
zewnętrzna oraz wystrój wnętrz. Zarząd stara się wy-
eksponować architektoniczne atuty budynku w postaci 
przestronności.

PARAMETRY SALI:

• powierzchnia sceny:  60m2

• widownia:   444 osoby
• powierzchnia sali:  665,68m2

• lokalizacja:   ul. Rotterdamska 9  
   budynek ZmPG s.a.

PARAMETRY SALI:

• max. liczba uczestników: 60 osób
• powierzchnia sali:    99m2

• lokalizacja:     ul. Rotterdamska 9  
      budynek ZmPG s.a.

PARAMETRY SALI:

• max. liczba uczestników: 40 osób
• powierzchnia sali:    68,47m2

• lokalizacja:     ul. Rotterdamska 9  
      budynek ZmPG s.a.

W CENIE WYNAJMU SALI:
• garderoba
• ogólnodostępny parking
• dostęp do auli dla osób niepełnosprawnych
• szatnia
• niezależne wejście

W CENIE WYNAJMU SALI:
• ogólnodostępny parking
• przestronne foyer
• zaplecze kuchenne
• pomieszczenie klimatyzowane

W CENIE WYNAJMU SALI:
• zaplecze kuchenne
• szatnia
• ogólnodostępny parking

WYPOSAżENIE SALI:
• Projektor multimedialny Panasonic
• Głośniki Bose zamontowane w suficie
• Ekran opuszczany z sufitu
• Możliwość podłączenia urządzeń przez zamonto-

wane w podłodze złącza HDMI, VGA i mini Jack
• Mikrofony – dwa stacjonarne oraz bezprzewodo-

we – ręczny oraz mikroport
• Żaluzje sterowane elektrycznie
• Zintegrowany system zarządzania salą za pomo-

cą stacji bazowej:
• sterowanie wyborem źródła sygnału
• podnoszenie/opuszczanie ekranu
• sterowanie oświetleniem
• sterowanie żaluzjami

• WI-FI
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