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WYNAJEM SAL 

Pub Polufka zaprasza do współpracy, oferując wynajem sal z przeznaczeniem 

szkoleniowo-konferencyjnym, a także integracyjnym poza godzinami otwarcia
1
 

lokalu. 

Proponujemy wynajem jednej z sal: 

- górna: 

Liczba miejsc: od 25 do 35 w zależności od ustawienia 

Wyposażenie sali: 

TV 51” (przyłącze HDMI, VGA, USB), 

nagłośnienie, Internet WiFi, flipchart, 

drukarka, ksero, skaner. 

 

- dolna: 

Liczba miejsc: od 40 do 60 w zależności od ustawienia 

Wyposażenie sali: 

Projektor multimedialny (przyłącze HDMI, 

VGA), ekran, nagłośnienie, Internet WiFi, 

flipchart, drukarka, ksero, skaner. Możliwość 

zaciemnienia. 

 

Obie sale są idealną alternatywą wobec zdecydowanie droższych sal 

konferencyjnych w hotelach czy ośrodkach szkoleniowych w Trójmieście. 

  

                                                             
1  Od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-16:00. Warunki wynajmu po godz. 16:00 podlegają indywidualnym 
negocjacjom. 
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ATUTY NASZYCH SAL 

 korzystna lokalizacja w centrum Gdańska-Wrzeszcza, 

 bezpłatny parking bezpośrednio przed lokalem oraz przy ulicach 

Wyspiańskiego i Miszewskiego, 

 łatwy dojazd komunikacją miejską, 

 możliwość organizacji: szkoleń, spotkań rekrutacyjnych, kursów, spotkań 

informacyjnych, prezentacji produktów oraz spotkań integracyjnych, 

 bezprzewodowy Internet, 

 bezpłatne wyposażenie: flipchart, ekran i projektor/ TV. 

DODATKOWE OPCJE 

 catering bankietowy – koreczki, kanapki bankietowe, przerwy kawowe i 

słodkie przekąski, 

 catering z restauracji Piatto Blanco – pizza lub dania obiadowe z rabatem 

10%, 

 dobrze zaopatrzony bar: ponad 100 gatunków piwa, cydry, alkohole 

wysokoprocentowe, 

 gry planszowe i piłkarzyki w cenie najmu, 

 organizacja bar quizów i konkursów integracyjnych. 
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CENNIK 

Wynajem sal: 

 Pierwsza godzina kolejna godzina Cały dzień (8:00-16:00) 

Górna sala (30 os.) 70 zł 40 zł 300 zł 

Dolna Sala (60 os.) 100 zł 50 zł 400 zł 

 Przy wynajmie obu sal oferujemy rabat 20%.  

 Organizacjom studenckim oferujemy rabat 30 %. 

 Przy stałej współpracy cena podlega negocjacji. 

Catering: 

 Opis  Cena brutto 

Kanapki 

bankietowe 

małe kanapki, przygotowane na bagietce. Plater 

zawiera zestaw 30 kanapek - 6 rodzajów po 5 

sztuk. Ofertowane w wersji wegetariańskiej oraz 

mięsnej. 

150 zł/plater 

Koreczki  zestawy 50 koreczków, oferowane w wersji 

wegetariańskiej oraz mięsnej. Plater zawiera 5 

rodzajów po 10 sztuk. 

175 zł/zestaw 

Przerwy kawowe: 

zestaw dla 20 osób. 

pakiet bazowy
2
: kawa, herbata, ciasteczka 100 zł/zestaw 

soki i napoje gazowane
3
 100 zł/zestaw 

4 rodzaje ciast
4
  150 zł/zestaw 

Dania obiadowe  

lub pizza 

Realizujemy catering z restauracji Piatto Blanco z 

10% rabatem.  

 

 

 

 

                                                             
2 Kawa i herbata bez ograniczeo, ciasteczka podawane na półmiskach - 2kg w różnych rodzajach.  
3 Soki i woda podawane w dzbankach litrowych z lodem - 5l/ pakiet; napoje gazowane (Cola, Fanta, Sprite) w 
szklanych butelkach 0,2l - 24 szt. /pakiet. 
4 4kg ciast, cztery różne rodzaje.  

http://piattoblanco.pl/
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KONTAKT 

 

Pub Polufka 

ul. Leczkowa 18, 80-432 Gdańsk 

telefon: 504 180 480, 506 408 458 

www.polufka.pl 

kontakt@polufka.pl 

facebook.pl/Polufka 

mailto:kontakt@polufka.pl

