KONGRESOVÝ SÁL
Letiště Praha, a. s.

Kongresový sál Letiště Praha, a. s. je vhodným
prostorem pro pořádání:








konferencí,
kongresů,
školení,
seminářů,
přednášek,
sympozií,
ale i společenských akcí.



Sál se nachází ve 2. podlaží spojovací chodby mezi
Terminály 1 a 2



Přístupný je z veřejné části, jak přes odletovou
halu Terminálu 2, tak ze spojovacího objektu –
schodištěm (výtahem) u východu „l“ nebo „J“.



Dostupné hotely:
• Courtyard Marriott, hotel naproti Terminálu 1
• hotel Holiday Inn cca 300 m od Terminálu 1
• hotel Ramada v těsné blízkosti Terminálu 3
(areál Jih)

•

Maximální kapacita sálu pro uspořádání „divadlo“ je 200 míst, pro uspořádání „třída“ max. 100 míst.

•

Možnost rozdělit sál na 3 menší prostřednictvím posuvných stěn, které mohou/nemusí být průchozí (nejsou však
zvukotěsné).

•

Možnost využití přilehlé chodby pro umístění cateringu, šatny apod.

Vybavení v rámci pronájmu:
-

konferenční nábytek (stoly, židle, gastro stoly, štendry, řečnický pult);

-

3x dataprojektor IN 5106, výkon 5500 ANSI Im, rozlišení základní 1024x768, připojení přes VGA
kabel+audio

-

Projektor pro promítání datového a videosignálu s nativním rozlišením XGA. Min. světelný výkon 4500 ANSI
Im, tříčip LCD 1,4“, poměr stran 4:3, jednolampový systém, kontrast poměr (nikoli dynamický) min.
750:1, vstupy 5xBNC (RGBHV/YPbPr), S-video, RS-232, objektiv: výměnný standard.

-

1x hlavní plátno MW Rollfix 350 x 300 cm a 2x postranní plátno MW Rollfix 300 x 250 cm

-

Ozvučení místnosti Bose Freespace, vhodné zejména pro mluvené slovo, nevhodné pro kapelu či diskotéky.
Výkonný zesilovač Inter M R300 2x450W/4 Ohm, 19“ rack mount.

-

1x DVD player, za kterého je možno pustit film na všechny 3 plátna.

-

Výstup všech zvuků je vysílán z mixážního pultu do zásuvek pro tlumočnické kabiny. (Centrála řídícího
systému, 19“ rackmounn, Ethernet, možnost ovládání všech zařízení v sále po RS-232 protokolu, připojení
tří touchpanelů).

-

Sada 3 drátových a 3 bezdrátových mikrofonů Sennhieser (z toho 1 klopový).

-

Prezentér s laserovým ukazovátkem.

Služby poskytované nad rámec pronájmu – na vyžádání a dle aktuálního požadavku Vám zašleme cenovou
nabídku
•

Zajištění individuálního přístupu k wi-fi síti.

•

Catering – coffee breaky, teplé i studené rauty, pitný režim na míru dle požadavků a konkrétní akce →
kontakt: viktor.sefl@prg.aero

•

Parkování v blízkosti Terminálu 1 a 2 → kontakt: parking@prg.aero

•

Individuální exkurze – více informací zde: https://www.prg.aero/exkurze

•

Využití služeb ostrahy Letiště Praha, a. s. – na míru dle požadavků a dle konkrétní akce.

Ceník

Objednávky ve formě vyplněného formuláře
https://www.prg.aero/pronajem-pultu-prepazek-kongresoveho-salu
zasílejte minimálně 48 hodin předem na e-mail: pronajmy@prg.aero
Pronájem bude uhrazen na základě faktury, která Vám bude zaslána
poštou nebo, na vyžádání, elektronicky.

