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Największy ekran 
LED w Europie 
o powierzchni 5 100 m 2

Europe’s biggest LED 
screen with an area 
of 5,100 m 2

Mała Hala
Small Hall

Oferta / Offer 

www.tauronarenakrakow.pl

Wielofunkcyjność
Multifunctionality

The Small Hall is multifunctional and apart from 
sports events, it allows organizing cultural, entertain-
ment, business and private events:

Mała Hala jest wielofunkcyjna i poza sportem, umożli-
wia organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, 
biznesowych i zamkniętych:

• koncertów

• przedstawień

• konferencji i szkoleń

• wystaw

• targów

• pokazów

• studniówek

• bali karnawałowych

• imprez integracyjnych

• concerts

• performances

• conferences and trainings

• exhibitions

• fairs

• shows

• high-school proms

• carnival balls

• integration events

Kontakt / Contact:
malahala@tauronarenakrakow.pl 
0048 12 349 11 90 
www.tauronarenakrakow.pl

Wykonawca projektu i dokumentacji projektowej obiektu:
PERBO-PROJEKT sp. z o.o., www.perbo-projekt.pl

Projektanci: 
Piotr Łabowicz-Sajkiewicz, Marcin Kulpa, Wojciech Ryżyński

Fotografie, wizualizacje / Photos, visualisations:
Agencja Fotograficzna FokusMedia, Arena Catering,  
Concept Music Art Sp. z o.o., Funktional sp. z o.o.,  
RedRockS – Agencja Kreatywna, Streamline Media Productions, 
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.



Bufet
Buffet

Parkiet
Dance floor

Podest DJ
DJ platform

Stoliki
Tables

Targi, konferencje i eventy
Fairs, conferences and events

Mała Hala jest przystosowana do organizacji wydarzeń takich jak: 
koncerty, targi, wystawy, bankiety, konferencje oraz imprezy firmowe:

• układ bankietowy do 864 osób 

• układ konferencyjny do 1 300 osób 

• stoiska targowe, 70 stoisk 3 × 3 m 

• koncerty do 2 300 osób

Układy bankietowe  
i konferencyjne
Banquet and conference 
layouts

Bankiety i konferencje organizowane są 
w następujących wariantach:

Banquets and conferences are organ-
ized in the following variants:

The Small Hall is adapted for the organization of such events as: con-
certs, fairs, exhibitions, banquets, conferences and company events:

• banquet system up to 864 people

• conference arrangement for up to 1,300 people

• exhibition stands, 70 stands 3 × 3 m

• concerts up to 2,300 people

700
miejsc siedzących / seats

3

864
miejsca siedzące / seats

4

600
miejsc siedzących / seats

1

650
miejsc siedzących / seats

2

Wydarzenia sportowe
Sport events

Boiska przystosowane są do wielu dyscyplin sportowych (np. koszykówka, siat-
kówka, piłka ręczna, futsal / piłka nożna, badminton, tenis). Do dyspozycji wynaj-
mujących jest nowoczesny sprzęt sportowy. Istnieje również możliwość podziału 
powierzchni płyty na dwa panele, np. dwa boiska.

The pitches are adapted to many sports (e.g. basketball, volleyball, handball, futsal / 
football, badminton, tennis). Modern sports equipment is available for renters. It is also 
possible to divide the surface of the board into two panels, for example two courts.

Powierzchnia płyty
Surface of the court 1 750 m ²

Wymiary płyty
Dimensions of the court 38 × 46 m

Wysokość hali
Height of the hall 11 m

Maksymalne oświetlenie (trening/zawody)
Maximum lighting (training/competition) 300 – 750 lx

Liczba miejsc na trybunach stałych
Number of seats in the stands 304

Liczba szatni z zapleczem
Number of locker rooms with facilities 4

Liczba miejsc/szafek w szatniach
Number of places/cabinets in locker rooms 220

Liczba pokoi trenerskich
Number of coach rooms 4

Powierzchnia kawiarni/foyer
Area of the cafe/foyer 84 m ²

Dostępne pomieszczenia i przestrzenie
Available rooms and space

Ekran o powierzchni 22 m² może 
służyć do emisji spotów reklamo-
wych, filmów czy transmisji live

The 22 m² screen can be used to 
broadcast commercials, films or live 
broadcasts

Mała Hala wyposażona jest w drew-
nianą podłogę zabezpieczoną po-
włoką z żywicy poliuretanowej

The Small Hall is equipped with a 
wooden floor protected with a polyu-
rethane resin coating

Sporty walki
Martial arts
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Trybuna / Stand
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Ring/Klatka
Ring/Fight cage

Miejsca siedzące
Seats

700
uczestników / participants

1 300
uczestników / participants

Wejścia
Entrances

Siedzenia
Seats

Stoły
Tables


