Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Használatba vehető termek
Szint

Férőhely

Alapterület

Felszerelés

Listaáras díjazás*

Előadótermek
Auditorium Maximum
B terem

Fsz.
I. em.

193 fő
70 fő

180 m2
97 m2

rögzített bútor, vizuál tábla
rögzített bútor, vizuál tábla

Egyedi megállapodás
Egyedi megállapodás

Díszterem

II. em.

100 fő

143 m2

rögzített bútor, vizuál tábla

Egyedi megállapodás

Aula

II. em.

200 m2

a rendezvényhez alakítható berendezés

Egyedi megállapodás

Szemináriumi termek
211. terem
212. terem
307. terem
308. terem
309. terem
311. terem
313. terem
314. terem

II. em.
II. em.
III. em.
III. em.
III. em.
III. em.
III. em.
III. em.

62 m2
69 m2
37 m2
21 m2
16 m2
23 m2
61 m2
65 m2

vizuál tábla
vizuál tábla
vizuál tábla
flipchart tábla
flipchart tábla
flipchart tábla
vizuál tábla
vizuál tábla

9,000 Ft/óra minimum 30eFt
9,000 Ft/óra minimum 30eFt
8,000 Ft/óra minimum 26eFt
6,000 Ft/óra minimum 20eFt
6,000 Ft/óra minimum 20eFt
7,000 Ft/óra minimum 22eFt
9,000 Ft/óra minimum 30eFt
9,000 Ft/óra minimum 30eFt

Terem

35 fő
36 fő
22 fő
12 fő
12 fő
15 fő
45 fő
49 fő

* ÁFA nem terheli a bérbeadást. Több terem bérlése, vagy hosszabb együttműködés esetén egyedi megállapodás szerinti díjazás.
Egyedi megállapodás alapján laptop és projektor használatára van lehetőség.
A mindenkori szabad eszközkészletről tájékoztatást kérni, és eszközt foglalni az eszkoz@sapientia.hu címen lehet.
Intrenethasználat megállapodás alapján a "vendég WIFI" használatával lehetséges.
Szendvics, pogácsa, kávé, üdítő, meleg étel szolgáltatásra ajánlat a Főiskola büféjétől kérhető a bufe@sapientia.hu címen.
A bérlemények 22 óráig vehetőek igénybe, ettől eltérő időszak egyedi megállapodáshoz kötött.

Felárért kérhető szolgáltatás

beépített projektor használata, hangosítás, rádiós mikrofon
beépített projektor használata, hangosítás, rádiós mikrofon
beépített projektor használata, hangosítás, rádiós mikrofon, WIFI,
Aulával közös használat
hangosítás, mikrofon, vendég WIFI, Díszeteremmel közös
használat lehetősége

beépített projektor használata
beépített projektor használata
beépített projektor használata
projektor kérhető
projektor kérhető
projektor kérhető
beépített projektor használat
beépített projektor használat

