
Cricoteka
Oferta wynajmu



O SIEDZIBIE
Od 2014 roku Cricoteka działa w siedzibie
przy ulicy Nadwiślańskiej 2–4, tuż przy
bulwarach wiślanych. Koncepcja budynku
nawiązuje bezpośrednio do kantorowskiej
idei sztuki ambalażu, czyli opakowywania
przedmiotów. Minimalistyczna, stalowo-
betonowa konstrukcja stała się
„opakowaniem” dla XIX-wiecznej zabytkowej
elektrowni.
Oryginalny projekt stał się jednym z symboli
Starego Podgórza.



PRZESTRZENIE
POD WYNAJEM

sala teatralna
sala edukacyjna
hall z foyer
zadaszony plac





Obszerna, profesjonalnie wyposażona w systemy dźwiękowe
oraz oświetleniowe sala teatralna, jest idealną propozycją przy
organizacji dużych wydarzeń o charakterze konferencyjnym,
eventowym lub kulturalnym. W bezpośrednim sąsiedztwie sali
znajduje się przestronne foyer, w którym goście mogą
swobodnie dyskutować lub skorzystać z cateringu. Do sali
przylega również garderoba z łazienką.

Powierzchnia: 250 m²
Maksymalna liczba osób: 149

Wyposażenie: profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy 
i oświetleniowy (szczegółowa specyfikacja / wykaz sprzętu
udostępniane na życzenie)





CENNIK

udostępnienie przestrzeni wraz 
z obsługą techniczną / 1 dzień

WYBRANE USŁUGI DODATKOWE
wypożyczenie ekranu
demontaż podestów z widownią
rozłożenie podłogi baletowej
montaż podwyższonej sceny
dodatkowy sprzęt 

sala teatralna

10 000 zł netto
 
 

ceny ustalane indywidualnie





Usytuowana na 3. piętrze sala edukacyjna sąsiaduje z dwiema
salami wystawowymi. Kameralny charakter sali doskonale
sprawdzi się przy okazji organizowania warsztatów czy spotkań
dla mniejszych grup. Przepiękny widok na Wisłę i panoramę
starego Krakowa jest dodatkowym atutem, a wraz ze
znajdującą się piętro wyżej kawiarnią tworzy sprzyjający
kontekst dla mniej formalnych wydarzeń.

Powierzchnia: 60 m²
Maksymalna liczba osób: 50 

Wyposażenie: ekran, projektor, nagłośnienie





CENNIK

udostępnienie przestrzeni / 1 dzień

USŁUGI DODATKOWE
mycie okien
organizacja cateringu kawowego

sala edukacyjna

2 000 zł netto
 
 
 

1 000 zł netto
cena ustalana indywidualnie

 
 





Przestronny hall główny oraz foyer mogą samodzielnie
posłużyć do organizacji niewielkiego wydarzenia: promocji
książki, spotkania autorskiego, wieczoru integracyjnego.  
Przestrzeń ta zapewnia swobodę gościom zarówno przed
wydarzeniem, jak i w trakcie przerw. W razie potrzeby we
foyer z łatwością można zorganizować strefę cateringową. 

Powierzchnia foyer: 90 m²
Powierzchnia hallu: 226 m²

Wyposażenie: siedziska, wieszaki, nagłośnienie





CENNIK

udostępnienie przestrzeni / 1 dzień

USŁUGI DODATKOWE
organizacja cateringu

hall z foyer

3 000 zł netto
 
 
 

cena ustalana indywidualnie
 





Usytuowanie Cricoteki tuż przy bulwarach wiślanych, 
z przepiękną panoramą na historyczną część miasta oraz
przestronny, oryginalnie zaaranżowany plac wewnętrzny to
idealne miejsce na potrzeby eventów na świeżym powietrzu. 
Z placu prowadzi bezpośrednie wejście do sali
teatralnej.

Powierzchnia: 520 m²

Wydarzenia na placu mogą się odbywać 
do 22:00. 





CENNIK

udostępnienie przestrzeni / 1 dzień

USŁUGI DODATKOWE
rozłożenie sceny
zamontowanie ekranu

zadaszony plac 

5 000 zł netto
 
 

ceny ustalane indywidualnie
 



Niewątpliwym atutem przy organizacji wydarzeń jest
zlokalizowana na 4. piętrze kawiarnia Fresh Coffee
Place. Cieszący się popularnością lokal oferuje wysoką
jakość dań, a także otwiera się na przepiękną
panoramę Krakowa. To idealne miejsce na lunch czy
przerwę kawową, istnieje również możliwość
przygotowania specjalnej oferty cateringowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kawiarni 
na Facebooku.

KAWIARNIA

https://www.facebook.com/freshcoffeeplace/


W zależności od potrzeb danego wydarzenia
koszty ustalane są indywidualnie.

 
Istnieje również możliwość organizacji specjalnych

oprowadzań kuratorskich, warsztatów, spotkań.
 

Jesteśmy otwarci na rozmowy na temat zakresu
i kosztu wynajmu.

 
 

USŁUGI DODATKOWE



Jesteśmy małym zespołem realizującym ambitny
program instytucji i nasz kalendarz szybko się
wypełnia. W związku z tym prosimy 
o kontakt ws. wynajmu optymalnie 
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do osobistej wizyty w Cricotece, 
by obejrzeć dostępne przestrzenie i omówić
możliwe opcje.

TERMINY




