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Szanowni Państwo,
z przyjemnością przedstawiam ofertę konferencyjną Hevelianum. Dysponujemy dwoma salami konferencyjno-bankietowymi (200 i 50 osób), znajdującymi się w Wozowni Artyleryjskiej – klimatyzowanym obiekcie z zapleczem restauracyjnym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
A także kilkoma mniejszymi salami usytuowanymi w historycznych obiektach Hevelianum.
Zachęcamy do organizowania u nas konferencji, warsztatów i szkoleń, spotkań biznesowych i integracyjnych. Duży teren wokół może również posłużyć do realizacji pikników, zawodów, programów tv,
pokazów, targów i wielu innych wydarzeń.
Na parterze Wozowni Artyleryjskiej mieści się restauracja Wozownia Gdańska, świadcząca usługi
cateringowe (https://wozowniagdanska.pl/
Szczegółowymi informacjami dotyczącymi imprez wieczornych czy bankietów służy restauracja.

Goście chwalą sobie lokalizację Hevelianum na Górze Gradowej – w centrum miasta, a jednocześnie
na terenie parku, w kontakcie z naturą, z najlepszym punktem widokowym na Stare i Główne Miasto.
Położenie jest istotne również z przyczyn komunikacyjnych. Niezmotoryzowani dotrą do Hevelianum
10-minutowym spacerem od strony dworca PKP czy przystanku tramwajowego przy placu Zebrań
Ludowych. A użytkownicy aut mogą skorzystać z płatnego parkingu, znajdującego się w odległości 15
metrów.
Zapraszam do Hevelianum

Wyposażenie
• wszystkie sale: stoły, krzesła, multimedia (projektor, ekran, laptop, flipchart)
• sale w Wozowni Artyleryjskiej: system nagłaśniający (2 mikrofony bezprzewodowe oraz dodatkowe
monitory), lada recepcyjna, wieszaki na ubrania oraz węzeł sanitarny
• sala HAXO w Wozowni Artyleryjskiej: ściana z monitorów wizyjnych, zbudowana z 9 ekranów
plazmowych.

Koszty wynajmu/organizacji wydarzenia:
WOZOWNIA ARTYLERYJSKA codziennie wg kalendarza wydarzeń

SALA HAXO

200 miejsc

SALA
STRAKOWSKIEGO

do 4 h: 1500 zł netto, powyżej 4 h: 2000 zł netto

30 miejsc
50 miejsc

SALA HAXO

do 8 h: 800 zł netto

do 4 h: 1000 zł netto, powyżej 4 h: 1500 zł netto

SALA STRAKOWSKIEGO (2 piętro)
17,41 m

19,41 m
1 m / wysokość: 2,57 m

5,22 m
2,04 m

wysokość: 2,87 - 2,90 m

13,43 m

2,04 m

2,19 m

5,16 m

1 m / wysokość: 2,57 m

1,93 m

13,58 m

SALE W HISTORYCZNYCH BUDYNKACH
poniedziałki bez ograniczeń, a w pozostałe dni po godz. 16.00

SALA KOLUMBA

30-40 miejsc

do 4 h: 320 zł netto, powyżej 4 h: 640 zł netto

SALA HEWELIUSZA

25 miejsc

do 4 h: 240 zł netto, powyżej 4 h: 480 zł netto

SALA PITAGORASA

20 miejsc

do 4 h: 200 zł netto, powyżej 4 h: 400 zł netto

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
Centrum Konferencyjne Hevelianum
centrumkonferencyjne@hevelianum.pl

REGULAMIN ORGANIZACJI WYDARZEŃ, UDOSTĘPNIANIA
LUB WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH HEVELIANUM
§ 1.
Definicje
1. Hevelianum – zarządzający salami.
2. Organizator – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej lub osoba prawna, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację
Wydarzenia.
3. Sale konferencyjne – oznacza sale zlokalizowane w budynkach Hevelianum wraz
z pomieszczeniami przynależnymi do współkorzystania.
4. Wydarzenie – oznacza szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, imprezy
zamknięte lub inne tego typu spotkania, którego tematyka oraz przedmiot są zgodne
i wpisują się w zakres celów statutowych Hevelianum.
5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z udostępniania
lub wynajmowania sal konferencyjnych Hevelianum.
§ 2.
Zasady ogólne
1. Regulamin określa zasady postępowania przy udostępnianiu lub wynajmie sal
konferencyjnych Hevelianum.
2. Wydarzenie nie może utrudniać wykonywania zadań statutowych Hevelianum i kolidować
z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku
Hevelianum.
3. Wydarzenie może odbywać się przez 7 dni w tygodniu, w godzinach ustalonych
z Hevelianum.
4. Organizator obowiązany jest do takiego korzystania z sal konferencyjnych jak i całej
powierzchni w obiektach, które nie spowodują pogorszenia w zakresie granic normalnego
używania.
5. Organizator obowiązany jest zwrócić wynajęte lub udostępnione pomieszczenia w stanie
niepogorszonym, z wyjątkiem pogorszenia wynikającego z normalnego używania.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem
wraz z osobami z nim współpracującymi podczas realizacji Wydarzenia. Organizator
obowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia pracownikom Hevelianum każdego
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury obiektu lub sprzętu, którym włada
Hevelianum oraz pokrycia kosztów związanych z usunięciem takich zniszczeń lub
uszkodzeń.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 osoba reprezentująca
Hevelianum sporządza protokół określający charakter i rozmiar powstałej szkody.
8. Hevelianum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Organizatora na
terenie Hevelianum.
9. Organizator zobowiązany do przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp, p.poż. oraz do
zachowania ładu i porządku w budynkach, jak również na terenie Hevelianum.
10. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas wydarzenia i ponosi wyłączną
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód osobowych oraz rzeczowych, które

mogą wydarzyć się w związku z organizacją i podczas wydarzenia, spowodowane
działaniem swoim lub osób mu podległych.
11. W salach konferencyjnych i w innych pomieszczeniach Hevelianum obowiązuje całkowity
zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
12. Organizator nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Hevelianum, dokonywać
jakichkolwiek zmian w substancji budynków, jak również w udostępnianych lub
wynajmowanych pomieszczeniach, w szczególności obejmujących umieszczanie na
posadzkach, ścianach, sufitach, elementach wyposażenia jakichkolwiek materiałów,
substancji itp. mogących spowodować ich uszkodzenie.
13. Organizator zobowiązany jest do usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych,
promocyjno- informacyjnych, itp. po zakończeniu Wydarzenia.
§ 3.
Zasady dotyczące udostępniania sal konferencyjnych
1. Zapytanie o wynajem sali konferencyjnej należy złożyć za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres e-mail: centrumkonferencyjne@hevelianum.pl.
2. Rezerwacji sali dokonuje się przez podpisanie wniosku o wynajem sal konferencyjnych
Hevelianum, udostępnianego przez osobę reprezentującą Hevelianum, stanowiącego
załącznik nr 1.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania sali konferencyjnej, stanowiący załącznik nr 2,
sporządzany jest w dniu wynajmu.
4. Hevelianum zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia sali konferencyjnej, jeśli charakter
organizowanego Wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny
może wpłynąć na wizerunek Hevelianum.
§ 4.
Zasady dotyczące wynajmu sali konferencyjnej
1. Organizator nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania pomieszczeń
w budynkach Hevelianum podmiotom trzecim.
2. Wynajmujący nie wyraża zgody na użytkowanie sal konferencyjnych niezgodnie
z niniejszym Regulaminem.
§ 5.
Opłaty
1. Za wynajem sal konferencyjnych na terenie Hevelianum obowiązują poniższe ceny:

Lp.

Nazwa sali

Max.
ilość osób

1.

Haxo

200

1 500,00 zł netto

2 000,00 zł netto

2.

Strakowskiego

50

1 000,00 zł netto

1 500,00 zł netto

3.

Magellana

100

600,00 zł netto

1 200,00 zł netto

4.

Kolumba

50

320,00 zł netto

640,00 zł netto

Do 4 godzin

Powyżej 4 godzin

5.

Heweliusza

30

240,00 zł netto

480,00 zł netto

6.

Newtona

50

320,00 zł netto

640,00 zł netto

7.

Einsteina

30

200,00 zł netto

400,00 zł netto

8.

Skłodowskiej-Curie

40

200,00 zł netto

400,00 zł netto

9.

Pitagorasa

30

200,00 zł netto

400,00 zł netto

10.

Namiot sferyczny

70

11.

Strakowskiego

do 30

-

1 000,00 zł netto
800,00 zł netto

2. Ceny sal Haxo i Strakowskiego zawierają obsługę logistyczną realizowaną bezpośrednio
przez Hevelianum lub za pośrednictwem podwykonawców.
3. Udziela się dodatkowych zniżek, w przypadku, gdy najem wpisuje się w cele statutowe
Hevelianum lub służy wzajemnej promocji, wg poniższego:

Lp.

Nazwa sali

1.

Haxo

2.

Strakowskiego

Max.
ilość osób
200
50

50

Do 4 godzin

Powyżej 4 godzin

750,00 zł netto

1 000,00 zł netto

500,00 zł netto

750,00 zł netto

4. W razie opóźnienia w uiszczaniu należności, Hevelianum od dnia nabycia uprawnienia do
odsetek, przysługuje od Organizatora bez wezwania rekompensata za koszty odzyskiwania
należności, stanowiąca równowartość kwoty:
a. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 000 złotych;
b. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 złotych, ale niższa
niż 50 000 złotych;
c. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.
§ 6.
Przepisy końcowe
1. Hevelianum zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego Regulaminu.
Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na
stronie internetowej: www.hevelianum.pl.
2. Wszelkie wątpliwości odnośnie Regulaminu i zasad wynajmu należy kierować
do Hevelianum pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@hevelianum.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

