eventy i szkolenia

konferencje i szkolenia
Centrum Ukiel to najnowocześniejszy
na Warmii i Mazurach kompleks
sportowo-rekreacyjny, zlokalizowany
nad największym olsztyńskim jeziorem,
dzięki czemu dysponuje szeroką ofertą usług:
latem: strzeżone kąpieliska, boisko do koszykówki,
boiska do plażowej piłki siatkowej, nożnej
i ręcznej, wypożyczalnie sprzętu pływającego
oraz sportowego, a także wodny plac zabaw.
zimą: sztuczne lodowisko, wypożyczalnia bojerów,
łyżew oraz nart biegowych.

szczegóły oferty
idealne miejsce na organizację imprez
integracyjnych oraz dużych eventów ﬁrmowych
pięć przestronnych i malowniczo położonych
sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz możliwość
wypożyczenia sprzętu sportowego
i pływającego dla ﬁrm i grup zorganizowanych
bezpłatny parking oraz możliwość zamówienia
usług gastronomicznych

kontakt

89 533 59 68, 89 523 79 89

#eventy

89 533 77 85

i konferencje w obiektach Ośrodka

Przykładowe wyposażenie:
50 krzeseł z pulpitami
mównica
TV 42"

stoły

mobilna tablica suchościeralna
projektor multimedialny

dostęp do WI-FI

ul. Głowackiego
ul. Mariańska

Hala Urania
wynajem obiektu na imprezę estradową

(trybuna duża: 1.606 osób, trybuna mała: 304 osoby krzesła: 200)

byk rodeo – dzika przygoda do okiełznania
mix dużych dmuchanych zjeżdżalni i placów zabaw
ścianka wspinaczkowa/ gladiatorzy/ sumo
turniej a'la hokejowy na lodowisku
integracja sportowa - turnieje ﬁrmowe:
siatkówka, piłka nożna halowa, piłka ręczna,
koszykówka, ping pong, a'la curling,
siłowanie na rękę, pojedynek łuczników,
piłko-bilard, sumo, gladiatorzy, unihokej

50 zł/ godzina
20 zł/ dzień
10 zł/ godzina

przykładowe atrakcje dodatkowe

Wodne Centrum

Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA

wynajem powierzchni pod organizację
imprez, targów, wystaw, kiermaszów
1000 zł /doba (do 250m2)

foto-budka – zdjęcia z logo wydarzenia
kosmiczny trener – huśtawka w trzech płaszczyznach

organizacja imprezy niekomercyjnej

wynajem stołu do tenisa
(max. 8 stołów)

wynajem obiektu na imprezy sportowe

organizowane przez ﬁrmy eventowe z Olsztyna

wynajem sali sportowej na imprezę

wynajem sali rehabilitacyjnej

1500 zł

przykładowe atrakcje dodatkowe

organizacja imprezy komercyjnej

wynajem sali ﬁtness

5500 zł/ 1 dzień

zwiedzanie Muzeum Sportu - nieodpłatnie

wynajem basenu 25 m

100 zł/ 60 minut, 1000 zł/ dzień

wynajem obiektu na kiermasze / targi / wystawy

impreza sportowa - 4.000 zł/ 1 dzień , 1 godzina/ 500 zł
wynajem sali JUDO - 60 zł/ godzina
wynajem lodowiska - 350zł/ 45 minut

Centrum Ukiel

5000 zł + koszty eksploatacyjne

500 zł/ 60 minut, 5000 zł/ dzień

koncerty, kabarety - 6500 zł/dzień
(do ok. 2.000 osób)

dzień montażowy

Basen ul. Głowackiego

wynajem basenów:
basen olimpijski 50 m - 2000 zł/ godzina
basen rozgrzewkowy - 250 zł/ godzina
cały obiekt - 3.000 zł/ godzina, 20000 zł/ dzień
¼ basenu olimpijskiego - 500 zł/ godzina

zajęcia aqua animacji z instruktorką:
cena: bilet normalny x ilość osób
(min. 15 osób, max: 25 osób)
plus 60 zł/ animator - do 40 minut

szkolenia/konferencje w holu koło trybun

maksymalnie do 100 osób, minimum 25

cena: bilet normalny x ilość osób,
(możliwość nagłośnienia, podłączenia do prądu,
bilet do wykorzystania w dniu imprezy lub do 30 dni
od daty wykupienia, sprzęt konferencyjny we własnym zakresie)

organizowane przez ﬁrmy eventowe z Olsztyna

programy w oparciu o sporty wodne
takie jak: piłka wodna, siatkówka wodna,
przepychanie na smoczych łodziach,
szkolenia medyczne połączone z zajęciami
praktycznymi w wodzie,

1000 zł + koszty eksploatacyjne

udokumentowane imprezy charytatywne
500 zł + koszty eksploatacyjne

organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych
(wyznaczone miejsa, bez dostępu do mediów)
50 zł / zajęcia

dzierżawa gruntu pod małe imprezy
sportowo-rekreacyjne na zewnątrz - OCK, CŻWiL

1000 zł + koszty eksploatacyjne

wynajem hali do siatkówki plażowej
100 zł/ godzina, 1000 zł/ dzień

wynajem boiska sportowego - 20 zł/ godzina
wynajem boiska wielofunkcyjnego - 50 zł/ godzina
wynajem sali konferencyjnej

do 2 godzin: 250 zł, od 2 do 4 godzin: 500 zł
cały dzień: 1000 zł

wynajem sali szkoleniowej

godzina 80 zł, od 2 do 4 godzin: 75 zł/godzina
cały dzień: 500 zł

DODATKOWO:
wynajem kortó do squasha

od 30 zł /gdzinę

wynajem sceny mobilnej

1000 zł / dzień,

wypożyczenia sprzętu pływającego i sportowego
(rowery, nartorolki, łyżworoki, nordic walking,
narty biegowe, rowery wodne, kajaki, kanu,
skutery wodne, łodzie omega)

bezpłatny parking oraz możliwość zamówienia
usług gastronomicznych
inne atrakcje integracyjne dla ﬁrm

