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 [ KONFERENCJE ] 

1) Jaki jest koszt najmu przestrzeni w Państwa lokalu  ? 

Koszt najmu sali konferencyjnej o powierzchni 40m2 wyposażonej w ekran 

wraz z rzutnikiem multimedialnym wynosi 140,00 zł netto + 23%VAT za 

każdą rozpoczętą godzinę. 

2) Czy zapewniają Państwo catering na spotkanie ? 

W trakcie spotkania konferencyjnego możemy zaproponować ciągłą przerwę 

kawową czyli nielimitowane napoje bezalkoholowe takie jak kawa, herbata, 

sok jabłkowy, sok pomarańczowy, woda. Koszt ciągłej przerwy kawowej 

wynosi 22,00 zł netto + VAT. 

Możemy zaproponować również bufet śniadaniowy oraz przerwę lunchową. 

Na bufet śniadaniowy proponujemy 4 – 5 rodzajów przekąsek typu finger 

food + ciasto lub tacę owoców.  Koszt bufetu śniadaniowego to około 

60,00 zl netto + VAT od 1 uczestnika w zależności od wybranego menu. Na 

lunch proponujemy zawsze zupę + danie główne ( talerzowane ) + deser. 

Koszt lunchu to około 80 – 100 zł netto + VAT od 1 uczestnika w zależności 

od wybranego menu. 

3) Ile osób pomieści sala konferencyjna ? 

W dużej sali przy jednym długim stole może usiąść do 24 osób. Jeżeli w 

trakcie konferencji stoły nie będą Państwu potrzebne może ustawić krzesła 

w formie teatralnej, wtedy sala pomieści do 35 uczestników. 

4) Czy posiadają Państwo rzutnik/ flipchart? 

Owszem posiadamy rzutnik wraz z ekranem oraz flipchart z kartami i 

grubymi flamastrami do pisania. Posiadamy również szybki internet 

ŚWIATŁOWODOWY, z którego mogą Państwo swobodnie korzystać w 

trakcie spotkania. 

5) Czy w trakcie spotkania firmowego w obiekcie będą organizowane inne 

spotkania? 

Spotkania organizujemy zawsze na wyłączność . W trakcie 

zakontraktowanego najmu przestrzeni w obiekcie przebywają tylko 

uczestnicy spotkania i obsługa lokalu. 

6) Jak dokonać rezerwacji spotkania ? 

Rezerwacje terminów na spotkania przyjmujemy jedynie drogą mailową. 

Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest dokonanie wpłaty zaliczki 

rezerwacyjnej po dokonaniu uprzednio wstępnej rezerwacji. 



 

 

 

 

7) Czy menu wybieramy na miejscu tak jak w restauracji? 

Spotkania organizujemy na podstawie ofert przygotowywanych najpóźniej 

na tydzień przed spotkaniem, wszystkie szczegóły organizacji spotkania sa z 

Państwem omawiane na spotkaniu z managerem w Republice Słonecznej 

lub mailowo, jeżeli jest tak Państwo wygodniej. 

8) Czy w przypadku przedłużenia się spotkania pobierają Państwo opłaty? 

W ofercie spotkania zawieramy informację o ramach czasowych każdego 

spotkania. Jeżeli przekroczą Państwo limit czasu, za każdą rozpoczetą 

godzinę dodatkowego najmu pobieramy kwotę 140,00 zł netto + vat. 


