Załącznik nr 1 do Regulaminu CK KPT

WYNAJEM POKOI SPOTKAŃ BIZNESOWYCH, SAL KONFERENCYJNYCH, BIZNESHUB (CENY NETTO)
Pokoje spotkań biznesowych (3.23, 3.30)
Powierzchnia 18,85 m2, pokój dla max. 4-6 osób
do spotkania biznesowego, 1 os. jako funkcja
hotelowa, III p. IT
Wyposażenie: zestaw wypoczynkowy (sofa + 2
fotele), szafa, telewizor, wieszak, łazienka z
prysznicem, z możliwością wstawienia: tablicy typu
flipchart, ekranu, projektora multimedialnego.
Pomieszczenie klimatyzowane.



dla nowych lokatorów KPT



dla pozostałych lokatorów KPT



dla podmiotów zewnętrznych

Sala Dolina Krzemowa
Powierzchnia 150,42 m2, sala na 150 miejsc
siedzących
- przy teatralnym układzie krzeseł z możliwością
podziału na 2 sale 60 / 70 miejsc, parter IT
Wyposażenie:
projektor,
ekran,
flipchart,
nagłośnienie, ekrany multimedialne, kabiny do
tłumaczeń symultanicznych, dostęp do Internetu,
pomieszczenia klimatyzowane.

Pokój
Spotkań
Biznesowych
* wynajem
pokoju
w godz. 8:00 –
18:00)

30 zł/za 1h*
120 zł/ za5h*
180 zł/ za 8h*
45 zł/za 1h*
180 zł/ za 5h*
270 zł/ za 8h*
60 zł/za 1h*
240 zł/ za 5h*
360 zł/ za 8h*

Pokój
Spotkań
Biznesowych
*doba
hotelowa:
godz. 15:00 –
11:00, cena
bez śniadania

Pokój
Spotkań Biznesowych
m/c
(z możliwością
bezpłatnego
sprzątania pokoju min.
1x/tydz.)

79 zł / dobę*

799 zł / m-c

89 zł / dobę*

899 zł / m-c

99 zł / dobę*

999 zł / m-c

Dolina
Krzemowa
(max. do
150 os.*)

Dolina
Krzemowa A
(max. do
70 os.*)

Dolina Krzemowa B
(max. do
60 os.*)

60 zl/za 1h
240 zl/za 5h
360 zł/za 8h
80 zl/za 1h
320 zl/za 5h
480 zł/za 8h
100 zl/za 1h
400 zl/za 5h
600 zł/za 8h

50 zl/za 1h
200 zl/za 5h
300 zł/za 8h
70 zl/za 1h
280 zl/za 5h
420 zł/za 8h
90 zl/za 1h
360 zl/za 5h
540 zł/za 8h

40 zl/za 1h
160 zl/za 5h
240 zł/za 8h
60 zl/za 1h
240 zl/za 5h
360 zł/za 8h
80 zl/za 1h
320 zl/za 5h
480 zł/za 8h

Helsinki A
(max. do
25 os.*)

Helsinki B
(max. do
15 os.*)

*teatralny układ sali
[1]



dla nowych lokatorów KPT



dla pozostałych lokatorów KPT



dla podmiotów zewnętrznych

Sala Helsinki
Powierzchnia 47,85 m2, sala na 40 miejsc
siedzących- przy teatralnym układzie krzeseł z
możliwością pidziału na 2 sale 25/15 miejsc, parter
IT
Wyposażenie:
projektor,
ekran,
flipchart,
nagłośnienie, ekrany multimedialne, dostęp do
Internetu, pomieszczenia klimatyzowane.

Helsinki
(max. do
40 os*)

*teatralny układ sali


dla nowych lokatorów KPT ¹

,[2]

30 zl/za 1h
120 zl/ za 5h
180 zl/ za 8h

25 zl/za 1h
100 zl/ za 5h
150 zl/ za 8h

20 zl/za 1h
80 zl/ za 5h
120 zl/ za 8h

[1]

Stawki dla lokatorów przez pierwsze6 m-cy funkcjonowania w ramach KPT

[2]

Nowi lokatorzy IT przez pierwsze 6 m-cy mogą skorzystać z 1h/m-c nieodpłatnego użytkowania Sali Helsinki lub Sali Barcelona



dla pozostałych lokatorów KPT



dla firm zewnętrznych

Sala Barcelona
Powierzchnia 43,23 m2, sala na 20 miejsc
siedzących – przy wyłącznym szkoleniowym
układzie sali (wokół owalnego stołu), parter IT
Wyposażenie:
projektor,
ekran,
flipchart,
nagłośnienie, ekrany multimedialne, dostęp do
Internetu, pomieszczenia klimatyzowane.

45 zl/za 1h
180 zl/ za 5h
270 zl/ za 8h
60 zl/za 1h
240 zl/ za 5h
360 zl/ za 8h

40 zl/za 1h
160 zl/ za 5h
240 zl/ za 8h
55 zl/za 1h
220 zl/ za 5h
330 zl/ za 8h

Barcelona
(max. do 20 os.)

30 zl/za 1h
120 zl/za 5h
180 zł/za 8h
45 zl/za 1h
180 zl/za 5h
270 zł/za 8h
60 zl/za 1h
240 zl/za 5h
360 zł/za 8h

,



dla nowych lokatorów KPT ¹ ²



dla pozostałych lokatorów KPT



dla podmiotów zewnętrznych

Sala Business Hub
Powierzchnia
161,69
m2,
współdzielone
pomieszczenie do jednoczesnego użytku przez
maksymalnie ok. 40 osób; wydzielone 8 stref:
1 – stolik 2 osobowy
2 – stolik 2 osobowy
3 – stolik 6 osobowy
4 – stolik 4 osobowy
5 – stolik 4 osobowy
6 – stolik 4 osobowy
7 – stolik 4 osobowy
8 – strefa relaksu

35 zl/za 1h
140 zl/ za 5h
210 zl/ za 8h
50 zl/za 1h
200 zl/ za 5h
300 zl/ za 8h

Wynajem jednej ze stref,
współdzielenie
pomieszczenia

Wynajem całej sali na
wyłączność

Możliwe jest łączenie stolików po wcześniejszej
akceptacji osoby odpowiedzialnej za udostępnianie
pomieszczenia Business Hub
Wyposażenie: telewizor 55’, odtwarzacz CD,DVD i
kart plastikowych, tablica multimedialna, projektor
Benq, mikrofon bezprzewodowy, elektroniczna
tablica do darta, dostęp do Internetu, pomieszczenie
klimatyzowane.


dla lokatorów Wirtualnego Inkubatora



dla nowych lokatorówKPT¹ ²



dla pozostałych lokatorów KPT



dla podmiotów zewnętrznych

- bezpłatnie wszystkie
strefy

,

- strefa 1 - stolik z
miejscem dla 2 osób / cena
10 zł za 1h
- strefa 2 - stolik z
miejscem dla 2 osób / cena

jak poniżej
60 zl/za 1h
240 zl/za 5h
360 zł/za 8h
80 zl/za 1h
320 zl/za 5h
480 zł/za 8h
100 zl/za 1h
400 zl/za 5h
600 zł/za 8h

10 zł za 1h
- strefa 3 - stolik z
miejscem dla 6 osób / cena
20 zł za 1h
- strefa 4 - stolik z
miejscem dla 4 osób / cena
15 zł za 1h
- strefa 5 - stolik z
miejscem dla 4 osób
/ cena 15 zł za 1h
- strefa 6 - stolik z
miejscem dla 4 osób / cena
15 zł za 1h
- strefa 7 – stolik z
miejscem dla 4 osób / cena
15 zł za 1h
- strefa 8 – strefa relaksu –
bezpłatna
Sala RIO
Powierzchnia 50,23 m2, sala na 14 miejsc
siedzących – przy układzie sali (wokół
owalnego stołu), parter IT Skye Inc
Wyposażenie: projektor, ekran, flipchart, ekran
multimedialny, dostęp do Internetu, pomieszczenie
klimatyzowane.
,



dla nowych lokatorów KPT ¹ ²



dla pozostałych lokatorów KPT



dla podmiotów zewnętrznych

Rio
(max. do 14 os.)

30 zl/za 1h
120 zl/za 5h
180 zł/za 8h
45 zl/za 1h
180 zl/za 5h
270 zł/za 8h
60 zl/za 1h
240 zl/za 5h
360 zł/za 8h

UWAGA: W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego
ma prawo podjąć negocjacje w zakresie polityki cenowej wynajmu sal konferencyjnych i
pomieszczenia Business Hub.

