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OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI KOMERCYJNEJ BUDYNKU 

ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM 

Budynek Zespół Szkół w Zawoi Centrum został oddany do użytku we wrześniu 2016r.  

Świetna lokalizacja oraz przemyślane rozplanowanie pomieszczeń wewnątrz obiektu sprawiają,  

że istotna część tego obiektu jest wykorzystywana przez Gminę jako powierzchnia komercyjna na 

wynajem. Dotyczy to między innymi takich przestrzeni jak: wybrane sale dydaktyczne, pomieszczenia 

biurowe oraz aula, które stanowią doskonałą alternatywę dla sal konferencyjnych w drogich hotelach 

czy ośrodkach szkoleniowych. Nowoczesny i elegancki design oraz ciepłe kolory ścian tworzą miłą 

atmosferę. Nasze sale doskonale nadają się do organizacji konferencji, seminariów, wykładów, 

zebrań, szkoleń i warsztatów. Powierzchnia komercyjna obiektu jest dostępna na wynajem w dni 

robocze oraz w weekendy.  

Dodatkowe udogodnienia: 

 w cenę wynajmu obiektu wliczona jest możliwość korzystania z parkingów, sanitariatów, itp. 

 możliwość organizacji recepcji 

 szatnie (mniejsza szatnia przy wejściu oraz duże bloki szatniowe na poziomie -1) 

 Internet w każdej sali 

 budynek szkoły jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Budynek Zespołu Szkół w Zawoi Centrum 

http://www.zscentrum.zawoja.pl/
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 NOWOCZESNY  

I FUNKCJONALNY BUDYNEK 
 
 BARDZO DOBRA LOKALIZACJA 

 
 MIEJSCA PARKINGOWE 

 
 MONITORING 

 

 

 
 ESTETYCZNE WNĘTRZA 

 
 OBIEKT PRZYSTOSOWANY DLA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(WINDY) 

 
 KOMFORT PRACY 

 
 WYSOKI STANDARD 

  
 MAKSYMALNA 

POWIERZCHNIA WYNAJMU  
–3521,26m2: 

 sale lekcyjne 

 sala komputerowa 

 aula  

 pomieszczenia biurowe 

 stołówka  

 miejsce pod automaty 
spożywcze 

 sklepik, 

 powierzchnia reklamowa z 
wykorzystaniem ogrodzenia 
obiektu. 

 

 

     

http://www.zscentrum.zawoja.pl/
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Opis i ceny wynajmu powierzchni komercyjnej:   

Sale Lekcyjne Opis pomieszczeń/cena 

 

 sale lekcyjne z wyposażeniem i 
zapleczem o powierzchni 77m2, 
mogące pomieścić do 35 osób; 

 dostęp do Internetu; 
 rzutnik multimedialny, komputer; 
 rolety wewnętrzne. 
Koszt wynajęcia: 

 do 4 godzin - 30zł brutto 1/h; 

 do 4 godzin – 50zł brutto 1/h z 
możliwością korzystania ze sprzętu 
multimedialnego; 

 powyżej 4 godzin możliwość 
negocjacji cen.  

 

 
 sala lekcyjna z wyposażeniem 

przeznaczona do zajęć  
z najmłodszymi o powierzchni 63m2; 

 bezpośredni dostęp do sanitariatów; 
 dostęp do Internetu; 
 Smart TV, DVD, nagłośnienie; 
 Projektor multimedialny, ekran. 

 
Koszt wynajęcia: 

 do 4 godzin - 60zł brutto 1/h; 

 powyżej 4 godzin możliwość 
negocjacji cen. 

 

 
 pracownia komputerowa 

wyposażona w 18 stanowisk 
 drukarka/kopiarka 
 projektor multimedialny 
 nagłośnienie 
 klimatyzacja 
 rolety wewnętrzne 

 
Koszt wynajęcia: 

 do 4 godzin - 80zł brutto 1/h; 

 powyżej 4 godzin możliwość 
negocjacji cen. 

http://www.zscentrum.zawoja.pl/
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AULA Opis /cena 

  aula szkolna wraz z zapleczem i 
wyposażeniem o łącznej powierzchni 
133,28 m2; mogąca pomieścić do 130 
osób. 

 dostęp do Internetu; 
 nagłośnienie; 
 projektor multimedialny, komputer; 
 rozkładane krzesełka, ławeczki. 
Koszt wynajęcia: 

 do 4 godzin - 50zł brutto 1/h; 

 do 4 godzin – 80zł brutto 1/h z 
możliwością korzystania ze sprzętu 
multimedialnego; 

 powyżej 4 godzin możliwość 
negocjacji cen. 

CZYTELNIA/ICIM Opis/cena  
  

 czytelnia – pomieszczenie o 
powierzchni 54,56m2 mogące 
pomieścić do 30 osób; 

 dostęp do Internetu; 
 biurka, krzesełka; 
Koszt wynajęcia: 

 do 4 godzin - 30zł brutto 1/h; 

 powyżej 4 godzin możliwość 
negocjacji cen. 

  
 pomieszczenie o powierzchni 24m2; 
 4 stanowiska komputerowe; 
 dostęp do Internetu. 
Koszt wynajęcia: 

 do 4 godzin - 35zł brutto 1/h; 

 powyżej 4 godzin możliwość 
negocjacji cen. 

 

http://www.zscentrum.zawoja.pl/
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SKLEPIK SZKOLNY Opis/cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pomieszczenie/lokal  na sklepik 
szkolny wraz z zapleczem o łącznej 
powierzchni 29,78m; 

 dostęp do sanitariatów.  
 
W sprawach związanych z cenami 
wynajęcia lokalu prosimy o bezpośredni 
kontakt z Dyrekcją ZS w Zawoi Centrum.  

POMIESZCZENIE BIUROWE Opis/Cena  

  
 lokal z zapleczem o łącznej 

powierzchni 18m2 z bezpośrednim 
dostępem do sanitariatów. 
 

W sprawach związanych z cenami 
wynajęcia lokalu prosimy o bezpośredni 
kontakt z Dyrekcją ZS w Zawoi Centrum. 
 
 
 

Powierzchnia pod automaty spożywcze Opis/Cena  

 

 
 powierzchnia pod automaty 

spożywcze; 
 dostęp do energii elektrycznej; 
 dokładne miejsce usytuowania 

automatu zostaje ustalona 
z Dyrektorem ZS w Zawoi Centrum; 

 automat musi zawierać produkty 
zgodne z obowiązującym przepisami 
prawa. 

W sprawach związanych z cenami 
wynajęcia lokalu prosimy o bezpośredni 
kontakt z Dyrekcją ZS w Zawoi Centrum 

 

http://www.zscentrum.zawoja.pl/
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W celu szerszego zapoznania z ofertą czekamy na Państwa w naszej siedzibie, która znajduje  

się w  budynku Zespołu Szkół w Zawoi Centrum, Zawoja 2000, 34-222 Zawoja. 

Jesteśmy gotowi doradzić Państwu w kwestii doboru odpowiedniej sali oraz przygotować  

w dowolnym terminie spotkania dla różnej ilości osób w zależności od Państwa potrzeb.  

Możliwy również kontakt telefoniczny (+48 33 877 50 20)  

lub mailowe zszawojacentrum@gmail.com 

http://www.zscentrum.zawoja.pl/
mailto:zszawojacentrum@gmail.

