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CENTRUM KONFERENCYJNE UCZELNI VISTULA
Grupa Uczelni Vistula jest renomowaną uczelnią, posiadającą wyróżniania niezależnych 
instytucji polskich i zagranicznych, jak Perspektywy i Rzeczpospolita, Home&Market czy 
Business Centre Club. Poza funkcją edukacyjną, uczelnia posiada doskonałe zaplecze do 
organizacji spotkań czy wydarzeń. Nowoczesne przestrzenie połączone z klasycznymi 
aulami uniwersyteckimi dają szerokie możliwości aranżacji wnętrz, dostosowując się do 
wymagań klienta. 

Część konferencyjna uczelni składa się z 7 auli z ponad 2200 miejscami oraz 46 
sal seminaryjnych. Wszystkie aule wyposażone są w systemy tablic przesuwanych, 
profesjonalny system nagłośniający, rzutniki i projektory multimedialne. Sale seminaryjne 
wyposażone są w sprzęt audiowizualny najnowszej generacji.

Doświadczenie w organizacji wydarzeń na terenie uczelni zaowocowało współpracą  
z renomowanymi dostawcami usług AV, scenografii, wynajmu sprzętu i mebli na potrzeby 
organizacji wydarzeń. Dodatkowo uczelnia posiada własne zaplecze cateringowe 
spełniające wymagania najbardziej wymagających klientów. Dogodny dojazd do centrum 
miasta gwarantuje doskonałą dostępność bazy hotelowej.
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UDOGODNIENIA

Bezpłatne Wi-Fi

Usługi 
tłumaczeniowe

Garaż
podziemny

Oferta 
cateringowa

Parking

NAZWA
SALI

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW DODATKOWE INFORMACJE

U-shape Teatralne Klasowe Wysokość
sali (m) Światło dzienne

Możliwość
zaciemnienia 

sali
Aula 1 220 3,5 ✓ ✓

Aula 2A 120 6 ✓ ✓
Aula 2B 120 6 ✓ ✓
Aula 3 300 6 ✓ ✓
Aula 4 400 10 ✓ ✓
Aula 5 300 6 ✓ ✓
Aula 6 300 6 ✓ ✓
Aula 7 220 3 ✓ ✓
Sale 

seminaryjne 40 70 50 ✓ ✓

Udogodnienia dla osób  
z niepełnosprawnościami



Chcesz łatwo, szybko i bezpiecznie zaparkować auto? Nic prostszego! Czeka na ciebie 
obszerny garaż podziemny. Zawsze ciepło, sucho i bez zarysowań. 

• wyślij e-mail na adres: rezerwacja@vistula.edu.pl – w treści wpisz imię i nazwisko oraz 
nr rejestracyjny samochodu, a jeśli jesteś naszym studentem, podaj również numer 
albumu oraz rodzaj studiów (stacjonarne/ niestacjonarne).

Aby zarezerwować miejsce:

Studenci Uczelni Vistula mogą skorzystać z promocji na miejsca 
parkingowe w garażu podziemnym.

PROMOCYJNA
OFERTA

• Liczba miejsc – 60.
• Cena – 150 zł za rok akademicki (zamiast 180 zł za miesiąc) lub 90 zł za semestr.
• Depozyt za kartę dostępu: 30 zł (do zwrotu w ciągu 14 dni od daty oddania karty).
• Dostępność garażu dla studentów studiów stacjonarnych  

– od poniedziałku dopiątku w godz. 7:00-21:00.
• Dostępność dla studentów studiów niestacjonarnych  

– w soboty i niedziele w godz.7:00-21:00.
• Do każdej rezerwacji przypisane jest numerowane miejsce w zielonej strefie garażu.
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