
PRZESTRZENIE DODATKOWE
ADDITIONAL SPACE

www.tauronarenakrakow.pl

Oferta / Offer



Organizatorzy mają do dyspozycji obszerne przestrzenie na 
trzech poziomach TAURON Areny Kraków. 

FOYER POZIOM A

• 8 szatni dla 11 280 widzów

• pomieszczenia kasowe

• recepcja

Powierzchnia 5 600 m ² do adaptacji przez Najemcę.

Eventy promocyjne, koncerty plenerowe, kina letnie, pikniki 
firmowe, imprezy o charakterze sportowym i integracyjne, zloty 
samochodów, motocykli czy miłośników zwierząt… 

Ogranicza nas tylko wyobraźnia!

Promotional events, outdoor concerts, summer cinemas, 
company picnics, sports and integration events, as well as 
cars, motorcycles and animal lovers conventions...

You are limited only by your imagination!

The organizers have extensive space at the three levels of 
TAURON Arena Kraków.

FOYER LEVEL A

• 8 cloakrooms for 11,280 spectators

• cashiers

• reception

The area of 5,600 m ² for adaptation by the Hirer.

Krakowskie Klasyki Nocą

Krakow Classics At Night

Urodziny TAURON Areny Kraków, 
ściana wspinaczkowa

Birthday of TAURON Arena Kraków, 
climbing wall



Foyer, poziom B

Foyer, level B

FOYER POZIOM B

• 29 lóż

• 2 restauracje

Powierzchnia 2 400 m ² do adaptacji przez Najemcę, w tym:

• 2 sale konferencyjne (ok. 260 m ² każda)

• szatnie do całkowitej aranżacji

FOYER LEVEL B

• 29 lounges

• 2 restaurants

Area of 2,400 m² for adaptation by the Hirer, incl.:

• 2 conference rooms (around 260 m² each)

• cloakrooms for complete arrangement

FOYER POZIOM C

Powierzchnia 1 800 m² do adaptacji przez Najemcę, w tym:

• 4 szatnie dla 8 460 widzów

• przestrzeń sport bar

FOYER LEVEL C

Area of 1,800 m² for adaptation by the Hirer, incl.:

• 4 cloakrooms for 8,460 spectators

• sports bar area

Sala konferencji  
prasowych, poziom 0

Press conference room, 
level 0



Kasa

Cash box

PONADTO DO DYSPOZYCJI

Powierzchnia 3 000 m² do adaptacji przez Najemcę, w tym:

• 12 modułowych szatni z możliwością ich połączenia

• 2 pomieszczenia estrady

• sala konferencji prasowych

• pomieszczenia dla sędziów

• pomieszczenie antydopingowe

• punkt medyczny

• pomieszczenia dla organizatorów

ALSO AVAILABLE

Area of 3,000 m² for adaptation by the Hirer, incl.:

• 12 modular locker rooms with the possibility  
of combining them

• 2 stage rooms

• press conference room

• rooms for the panel members

• anti-doping room

• medical point

• rooms for organisers

Przedszkole

Kindergarten

States of Mind



Zlot Food Trucków, 
Arena Garden

Food Trucks, 
Arena Garden

Promenady na poziomie A 
Promenades on the level A 2 900 m²

Parking zewnętrzny górny 
Upper outdoor car park 3 700 m²

Parking techniczny 
Technical car park 770 m²

Tereny zielone 
Green areas 14 000 m²

Arena Garden

TEREN DO DYSPOZYCJI

Rozległe tereny zielone wokół obiektu pozwolą wcielić w życie 
każdy scenariusz, zarówno małych eventów rodzinnych, jak 
i najśmielszych wydarzeń plenerowych.

AVAILABLE AREA

The extensive green areas around the facility will allow you to 
put into practice every scenario, both small family events and 
the great outdoor events.



KONTAKT / CONTACT:
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., KSW, 
RedRockS Agencja Kreatywna, Rossmann Supermarkety 
Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Streamline Media Productions, 
Kamil Kożuch.

wynajem@tauronarenakrakow.pl
0048 739 455 600 
www.tauronarenakrakow.pl

Arena Kraków S.A. 
ul. Stanisława Lema 7
31-571 Kraków, Poland

Cavaliada, teren zewnętrzny

Cavaliada, outdoor area

sklep.arenakrakow.pl

ODWIEDŹ NASZ SKLEP INTERNETOWY I SPRAWDŹ POZOSTAŁE USŁUGI
VISIT OUR E-SHOP AND CHECK ALL THE SERVICES


