
W OLIWSKIM RATUSZU KULTURY, usytuowanym w samym centrum Gdańska Oliwy
(ul. Opata Jacka Rybińskiego 25)  znajdują się przyjazne przestrzenie, przystosowane do organizacji
różnorodnych przedsięwzięć: koncertów, spektakli teatralnych, spotkań firmowych, warsztatów,
szkoleń, konferencji, pokazów, imprez itp.

Obsługę cateringową imprez w Ratuszu możemy zapewnić we współpracy z brasserie Tu Można Marzyć 
by Tomasz Deker, a chętnych do przenocowania ugościmy w Ratuszu B&B, w eleganckich pokojach 
z łazienkami.

Wszystkie podmioty działające w Oliwskim Ratuszu Kultury mają misję integracji lokalnej społeczności 
i promowania kultury, a wypracowane przez nie dochody są przeznaczone na cele statutowe 
Fundacji Wspólnota Gdańska.

prowadzone przez FUNDACJĘ WSPÓLNOTA GDAŃSKA 
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25 · 80-320 Gdańsk
www.wspolnotagdanska.pl

Oferujemy Państwu 9 luksusowych, klimatyzowanych pokoi 2-osobowych z łazienkami w zrewitalizowanej 
kamienicy z przełomu XIX i XX wieku.

Do dyspozycji jest także w pełni wyposażona jadalnia i przeszklona weranda z widokiem na piękną Oliwę 
oraz bezpłatne wi-fi na terenie całego obiektu.

Korzystającym z oferty szkoleniowej oferujemy rabat 10% na noclegi w Ratuszu B&B.
www.ratuszbb.pl

CZEKAMY NA PAŃSTWA!
Wynajmując sale szkoleniowe wspieracie Państwo działalność społeczną Fundacji Wspólnota Gdańska 
www.wspolnotagdanska.pl

/ Oferta wynajmu sal 
i organizacji wydarzeń

/ Oferta noclegowa

/ Oferta 
cateringowa
Proponujemy szeroki zakres
oferty cateringowej, indywidual-
nie przygotowanej zgodnie 
z Państwa potrzebami, od przerwy 
kawowej i drobnych przekąsek, 
poprzez lunch, obiad i kolację, 
w wersji codziennej i uroczystej.

OLIWSKI RATUSZ KULTURY
www.ratuszkultury.pl

RATUSZ B&B
www.ratuszbb.pl

REZERWACJA NOCLEGU
tel. +48  517  584  959
e-mail: recepcja@ratuszbb.pl

WYNAJEM SAL
I ORGANIZACJA WYDARZEŃ
Magdalena Abraham-Dębska
tel. +48  501  743  572
e-mail: m.abraham-debska@wspolnotagdanska.pl



SALA KONCERTWO-KONFERENCYJNA (110 m²) 
z podestem scenicznym, nagłośnieniem, oświetleniem scenicznym, projektorem z ekranem, wi-fi, 
klimatyzacją, składanymi krzesłami, z dostępem do węzła sanitarnego, garderoby i szatni.

RODZAJE SPOTKAŃ:
> szkolenia, warsztaty, spotkania firmowe i biznesowe, spotkania rodzinne i okolicznościowe
> kompleksowa organizacja wydarzenia artystycznego dla odbiorcy biznesowego lub indywidualnych osób 
(zaproszenie wykonawcy, przygotowanie graficzne zaproszeń, zapewnienie cateringu dla gości)

MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA SALI SZKOLENIOWEJ WG UKŁADU

KOSZT WYNAJMU SALI:
Za godzinę: 60 zł brutto* / 250 zł brutto**
Powyżej 8 godz. rabat 10%
Dodatkowe usługi: nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, projektor z ekranem: 100 zł za godzinę

SALA WARSZTATOWO-SZKOLENIOWA (26 m²)
wyposażona w stoły i krzesła, aneks kuchenny (kuchenka indukcyjna, piekarnik, zlewozmywak), flipchart, 
wi-fi, klimatyzację, z możliwością korzystania z projektora i ekranu.

RODZAJE SPOTKAŃ:
> szkolenia i warsztaty (w tym kulinarne)

MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA SALI SZKOLENIOWEJ WG UKŁADU

KOSZT WYNAJMU SALI:
Za godzinę: 20 zł brutto* / 60 zł brutto**
Powyżej 8 godz. rabat 10%

www.ratuszkultury.pl

SALA WARSZTATOWO-SZKOLENIOWA (30 m²)
wyposażona w stoły i krzesła, flipchart, klimatyzację, wi-fi, z możliwością korzystania z projektora i ekranu.

RODZAJE SPOTKAŃ:
> szkolenia i warsztaty, spotkania biznesowe i indywidualne z możliwością cateringu.

MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA SALI SZKOLENIOWEJ WG UKŁADU

KOSZT WYNAJMU SALI:
Za godzinę: 20 zł brutto* / 60 zł brutto**
Powyżej 8 godz. rabat 10%

LEGENDA:
Ceny brutto.
* Wydarzenie niekomercyjne organizowane przez organizacje pozarządowe lub nieformalne grupy
mieszkańców.
** Wydarzenie komercyjne

/ Rodzaje sal

teatralnego:
30 miejsc

szkolnego: 
12 miejsc

podkowy: 
27 miejsc

wyspowego: 
22 miejsca

bankietowego: 
24 miejsca

teatralnego:
35 miejsc

szkolnego: 
12 miejsc

podkowy: 
27 miejsc

wyspowego: 
20 miejsc

bankietowego: 
24 miejsca

teatralnego:
99 miejsc

szkolnego: 
54 miejsca

podkowy: 
59 miejsc

(35 tylko po zewnętrznej 
stronie)

wyspowego: 
52 miejsca

bankietowego: 
72 miejsca


