
Oferta wynajmu przestrzeni 
w Muzeum AK 



MUZEUM AK OFERUJE SWOJE PRZESTRZENIE POD WYNAJEM
W CELACH ORGANIZACJI KONFERENCJI, SPOTKAŃ,

UROCZYSTOŚCI RODZINNYCH, WARSZTATÓW, SZKOLEŃ,
SPOTKAŃ AUTORSKICH.

 



Przestrzenie 
do wynajęcia

Dziedziniec 

Sala konferencyjna

Sala warsztatowa 



Dziedziniec: 
powierzchnia: 318 m
wymiary 24,50 x13,45 m
przestrzeń zadaszona,
klimatyzowana
na wyposażeniu sali system
nagłośniający, krzesła i stoły 
koszt: 4500 zł netto/ 8h

W cenę włączona jest sala warsztatowa 
w charakterze pomieszczenia technicznego 
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Pojemność: 
350 miejsc stojących 

250 miejsc siedzących

100 miejsc w układzie szkolnym 

250 miejsc w układzie teatralnym  

120 miejsc w układzie bankietowym 

80 miejsc w układzie podkowa

80 miejsc w układzie konferencyjnym 



Sala
konferencyjna: 

powierzchnia: 146 m
wymiary: 14,89 x9,84 m
na wyposażeniu sali sprzęt multimedialny 
 system nagłośnieniowy, krzesła i stoły 
możliwość organizacji konferencji i cateringu
sala posiada system rozsuwanych drzwi,
dających możliwość powiększenia jej
przestrzeni
koszt: 3000 zł netto/ 8h
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Sala konferencyjna po otwarciu
na przestrzeń ekspozycyjną



Pojemność: 
200 miejsc stojących 

150 miejsc siedzących

60 miejsc w układzie szkolnym 

150 miejsc w układzie teatralnym  

80 miejsc w układzie bankietowym  

40 miejsc w układzie podkowa

40 miejsc w układzie konferencyjnym 



Sala 
warsztatowa: 

powierzchnia: 42 m2
wymiary 6,5x6,9 m
na wyposażeniu sali sprzęt
multimedialny system
nagłośnieniowy, krzesła i stoły 
koszt wynajmu ustalany
indywidualnie 



Pojemność 
20 miejsc stojących 

20 miejsc siedzących

16 miejsc w układzie szkolnym 

20 miejsc w układzie teatralnym  

18 miejsc w układzie bankietowym  

15 miejsc w układzie podkowa

16 miejsc w układzie konferencyjnym 



Cennik: DZIEDZINIEC

SALA KONFERENCYJNA (AULA) 

SALA WARSZTATOWA 

CAŁY OBIEKT

4500 zł netto/ 8h 

3000 zł netto/ 8h

koszt ustalany 
indywidualnie 

5500 zł netto/ 8h 

CAŁY OBIEKT 
NA WYŁĄCZNOŚĆ 9500 zł netto/ 24h 

WYNAJEM GODZINOWY: koszt ustalany 
indywidualnie 



Informacje dodatkowe: 

50 metrów od siedziby Muzeum znajduje się prywatny parking. 

400 metrów od siedziby znajduje się parking w Galerii Krakowskiej
szczegóły na: 

Muzeum dysponuje parkingiem dla czterech samochodów. 

Dodatkowa przestrzeń parkingowa: 

        Cennik dostępny u operatora parkingu.

https://www.galeriakrakowska.pl/pl/parking,18



Rezerwacji można dokonać mailowo oraz telefonicznie od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 

12 41 00 770 

504 788 350

jcwik@muzeum-ak.pl

Rezerwacja: 


