OFERTA NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie zaprasza do skorzystania
z oferty wynajmu sal szkoleniowych w centrum Chełma. Informujemy, że budynek Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie ul. Lwowska 37 znajduje się w centrum
miasta, w pobliżu dworca PKS i przystanków autobusowych (linie BUS i komunikacja miejska).
Przybliżona odległość od dworca PKS i BUS – 200 m. Przystanki komunikacji miejskiej są
w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu. Na terenie ZDZ O/Chełm znajduje się parking samochodowy
dostępny dla osób przyjeżdżających na szkolenie samochodem prywatnym. W pobliżu naszego zakładu
znajduje się największa sieć sklepów, bazar miejski, Urząd Poczty, banki.
OFERUJEMY:


3 sale szkoleniowe



pracownię fryzjerską



pracownię komputerową



obsługę cateringowa, organizację przerw kawowych



sprzęt multimedialny (rzutnik, laptop)

Zakład posiada własne sale wykładowe do zajęć teoretycznych z dostępem do sanitariatów, spełniające
wymogi przepisów bhp i p.poż. o powierzchni 30 - 50 m2 przystosowane do prowadzenia zajęć dla
20 - 30 osób, wyposażone stoły, krzesła, tablice suchościeralne, komputery przenośne – laptop,
projektory multimedialne. W salach dostępne jest łącze internetowe o szybkości do 15 Mbit/s.
Oświetlenie sal naturalne i sztuczne (świetlówki). W salach znajdują się dodatkowe stoliki z czajnikami
bezprzewodowymi oraz szafkami do przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych
Pracownia komputerowa – wyposażona w 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem
i dostępem do Internetu.
Pracownia fryzjerska – składająca się z dwóch pomieszczeń przystosowanych do zajęć teoretycznych
(wyposażona w stół i krzesła, komputer przenośny – laptop, projektor multimedialny) i praktycznych
(15 stanowisk fryzjerskich z lustrami i odpowiednim sprzętem do prowadzenia zajęć)
Oferujemy możliwość stałej współpracy przy wynajmie sal dla celów projektów szkoleniowych i innych.
W ramach naszych usług oferujemy również na zlecenie organizację pełnego cateringu (w tym ciepły
posiłek kawa, herbata, zimne napoje, ciastka itp.) lub serwisu kawowego (kawa, herbata, zimne napoje,
ciastka itp.)
KOSZT WYNAJMU sal wykładowych i pracowni kształtuje się w granicach:
25 – 40 zł/ godzina brutto
Ostateczny i całkowity koszt usług do negocjacji.
Kontakt:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie o/Chełm
22 – 100 Chełm, ul. Lwowska 37
tel. 082 564 22 69 kom. 502 100 421

