Centrum Olimpijskie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
The Olympic Center of
The Polish Olympic Committee
Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 4
Tel.: (22) 560 37 00 lub 01,
www.olimpijski.pl
Aby uzgodnić warunki realizacji imprez w Centrum Olimpijskim,
prosimy o kontakt:
Włodzimierz Kleniewski – tel.: 22 560 37 44, e-mail: wkleniewski@pkol.pl
Jakub Kosyło – tel.: 22 560 37 57, e-mail: jkosylo@pkol.pl
Warsaw, 4 Wybrzeże Gdyńskie Street
Tel.: +48 22 560 37 00, www.olimpijski.pl
For the realization of events at the Olympic Center,
please contact us:
Włodzimierz Kleniewski – tel.: 22 560 37 44, e-mail: wkleniewski@pkol.pl
Jakub Kosyło – Tel.: (22) 560 37 57, e-mail: jkosylo@pkol.pl

Oddane do użytku w połowie 2004 roku Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyciąga uwagę oryginalną nowoczesną architekturą i atrakcyjną lokalizacją.
Położony przy skrzyżowaniu ważnych arterii Warszawy (Alei Prymasa Tysiąclecia i Wisłostrady)
łatwo dostępny i dobrze skomunikowany z centrum miasta. Do Centrum dostać się można z
wykozystaniem środków transportu miejskiego (8 linii autobusowych, w pobliżu także węzeł
„Pl. Wilsona” ze stacją metra i wieloma liniami tramwajowymi i autobusowymi). Budynek
oddalony jest 12 km od centrum miasta i 17 km od lotniska międzynarodowego.
Sam gmach Centrum to przeszło 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, na których
zlokalizowano m.in. siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Muzeum Sportu i Turystyki,
Galerię -1, klub fitnes, restaurację oraz powieżchnie aktywne edukacyjnie i sportowo dla
dzieci i młodzieży.
Do dyspozycji gości są również: dobrze wyposażone sale konferencyjne, Klub Olimpijczyka,
mini kino edukacyjne, fitness klub, a także olimpijska Restauracja ”Moonsfera”, z której
pomieszczeń (na najwyższej szóstej kondygnacji obiektu) roztacza się piękna panorama
miasta. Restauracja zapewnia obsługę cateringową wszelkich konferencji, prezentacji,
imprez okolicznościowych, spotkań biznesowych odbywających się na terenie
Centrum Olimpijskiego.
Budynek to prestiżowe miejsce spotkań środowiska sportowego, olimpijczyków, ludzi kultury,
sztuki i biznesu. Charakterystyczna architektura i nowoczesność rozwiązań tworzą znakomite
warunki dla organizacji kongresów, seminariów, spotkań biznesowych i imprez o różnym
charakterze. Uczestnicy konferencji mogą odwiedzić mieszczące się tu ekspozycje stałe
Muzeum Sportu i Turystyki oraz wystawy czasowe organizowane także przez PKOl.
W Centrum organizowane są najróżniejsze wydarzenia, imprezy, spotkania i konferencje.
Tu odbywają się spotkania z olimpijczykami, realizowany jest bogaty program edukacyjno-kulturalny. Poza blokiem imprez o charakterze typowo olimpijskim i sportowym w Centrum
realizuje się również wiele konferencji tematycznych, wystaw artystycznych, prezentacji
i koncertów, pokazów mody, nagrań filmowych i sesji zdjęciowych, eventów,
które wykorzystują nowoczesność rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych obiektu.
Centrum Olimpijskie, gościło już wielu znamienitych gości. Możemy się pochwalić współpracą
z wiodącymi firmami zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. Zaufały nam m.in.
banki, firmy z branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, kosmetycznej oraz wiele innych,
które dostrzegły w naszym budynku coś więcej, niż tylko centrum konferencyjne.

Posiadając ciekawe wnętrza, atrakcyjny program oraz wielofunkcyjne sale
konferencyjne, Centrum Olimpijskie jest atrakcyjnym miejscem, które umożliwia realizację szerokiej gamy imprez.
W Centrum Olimpijskim można zorganizować:
- konferencje i sympozja
- eventy o różnym charakterze
- pokazy i projekcje filmowe
- konferencje prasowe
- koncerty muzyczne
- prezentacje
- wystawy

W ramach oferty dostępne jest także
wyposażenie techniczne:
- nagłośnienie konferencyjne nacałej sali
- mikrofony bezprzewodowe
- projektory multimedialne
- ekrany
- mównice
- scena modułowa, 12 modułów (2 x 1 m)
- flipcharty
- kserokopiarka
- dostęp do Internetu
- dodatkowe oświetlenie w salach
- obsługa techniczna
- stoły i krzesła

Organizowane imprezy są uświetniane przez znakomite gwiazdy jak Kayah, Ingrid, Sistars,
Zakopower, Brodka, Kombi, które stwarzają niepowtarzalny nastrój oraz znacznie podnoszą
atrakcyjność organizowanego wydarzenia. Gościliśmy także takie sławy kulinarne jak Maciej
Kuroń, Karol Okrasa, Pascal Brodnicki, Robert Makłowicz czy Kurt Scheller.
Te wszystkie elementy – wspaniała, nowoczesna architektura, niepowtarzalny klimat, uznane
firmy wybierające nasz obiekt oraz występy gwiazd powodują, iż Centrum Olimpijskie jest
jednym z najchętniej wybieranych miejsc na zorganizowanie udanej konferencji lub eventu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
The Olympic Center of The Polish Olympic Committee

The Olympic Center offers:
- conferences and symposiums
- distinct events
- shows and film projector screening
- press conferences
- concerts
- presentations
- exhibitions
Technical equipment:
- Sound system
- Wireless microphones
- Multimedia projectors
- Big Screen
- Podium
- Modular stage
- Flipcharts
- Copy machine
- Internet access
- Extra lighting
- Technical support
- Tables, chairs

The Olympic Center of The Polish Olympic Committee was commissioned in May 2004 as a unique
addition to Warsaw, noteworthy for its original, modern architecture and an attractive location.
It is situated at the crossroads of a main artery criss-crossing northern Warsaw (Prymasa Tysiaclecia
Avenue and Wislostrada) and easily accessible to the city center facilitated by public transport including 8 buslines, 3 tramlines and a modern underground subway all within a 10 minute walk from
„Woodrow Wilson Square”. The building is 12 km from the city center and 17 km from The Chopin
International Airport.
The Olympic Center has 10 thousand square meters of space which house The Polish Olympic Committee, The Museum of Sports and Tourism, Art Gallery -1, restaurant.
Guests may access the well equipped conference halls, The Olympian’s Club, a mini-cinema, a fitness
club, as well as the mini-café and the Olympic Restaurant, „Moonsfera” which offers a panoramic view
of the Vistula River and the city’s skyline. The restaurant ensures convenient catering for all conferences, presentations, special occasions, and business meetings within The Olympic Center.
The Olympic Center is a prestigious point for meeting for Olympians and individuals from the sports,
business, culture, and art worlds. The unique architecture and modern design solutions create ideal
conditions for organizing congresses, seminars, business meetings and many other types of events.
Conference participants can visit permanent exhibitions at the Sports and Tourism Museum and
additional temporary exhibitions organized by the POC.

A wide variety of events, meetings and conferences are organized at the Olympic Center.
Educational/Cultural programs are executed by Olympians. In addition to typical Olympic and sports
events, different thematic conferences, art exhibitions, presentations, concerts, fashion shows, movie
recordings, photo sessions, and other exciting events all benefit from the multi-functionality of the
facilities.
Incorporating the attractive and interesting interior, the multi-functional conference halls at the
Olympic Center are an attractive venue which facilitate the organization of a full range of events.
The Olympic Center presents itself as a prestigious site that has hosted many well known guests.
We are proud of our cooperation with top companies on the Polish and international markets.
The Banking sector, the Automotive Industry, Telcos, Luxory cosmetics brands and many other industries have experienced something more meaningful than what is normally offered at a mediocre
conference center.
Memorable events highlighted by famous stars including Kayah, Ingrid, Sistars, Zakopower, Brodka,
and Kombi have all created unrepeatable performances and atmosphere which have added
to the significance and attractiveness of the events. We have also played host to famous chefs such
as: Maciej Kuroń, Karol Okrasa, Pascal Brodnicki, Robert Makłowicz and Kurt Scheller.
Drawing on a winning combination of wonderful, modern architecture and an unrepeatable climate,
top companies continue to choose our facilities. Star performances have given rise to the Olympic
Center as one of the most commonly chosen places to organize exemplary conferences and events.

WE INVITE YOU TO COOPERATION.
Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
The Olympic Center of The Polish Olympic Committee

Zestawienie sal konferencyjnych Centrum Olimpijskiego
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Klub Olimpijczyka
(+ taras)
Restauracja
Moonsfera (+ taras)

EN

Maksymalna ilość osób w ustawieniu

Powierzchnia
w m2

Number of seats

Room A+B
Room A+B (with
separate lobby)
Room A or B
Room no. 13
Foyer
Level -1
Cinema
Olympian's Club
(+ observation deck)
Moonsfera Restaurant
(+ observation deck)

parter

Theatre style
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U-shape

Boardroom

Equipment
Conference Style

Seated
Standing Air conditioning Daylight
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-

Sala konferencyjna główna
parter

Ustawna, przestronna, wysoka sala,
mieszcząca w układzie teatralnym do 400 os.
Odpowiednia do organizacji konferencjin koncertów i bankietów.
Za pomocą systemu przesównych ścian mozna podzielić ja na 2 mniejsze sale z dodatkową powierzchnią przedsionkową. Zaletą jest brak
kolumn umozliwiajace maksymalne wykorzystanie powierzchni,
wysuwane ekrany do przedniej projekcji, nagłosnienie konferencyjne.

Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
The Olympic Center of The Polish Olympic Committee

Foyer przy głównej
sali konferencyjnej
Otwarta przestrzeń w kształcie półkola, która ma niepowtarzalny
charakter. Czerwona spirala symbolizująca bieżnię lekkoatletyczną,
usytuowana w centralnej części foyer, łączy parter z drugim piętrem,
a ściany wykonane w całości ze szkła dają możliwość oglądania
pięknego i zielonego otoczenia Centrum. Miejsce chętnie wybierane
na przyjęcia bufetowe, występy artystyczne, wystawy, sesje zdjęciowe,
nagrania telewizyjne, konferencje.

Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
The Olympic Center of The Polish Olympic Committee

Powierzchnia otwarta
„Galeria -1”
Miejsce czasowych ekspozycji sztuki, dająca bardzo szerokie
możliwości organizacyjne. Posiada niewielką ilość okien i kolumn
co stwarza bardziej intymny charakter tego miejsca.
Doskonale nadaje się na spotkania towarzyskie przy muzyce
lub miejsce poczęstunku. Powierzchnia ta najczęściej
wykorzystywana jest podczas organizacji dużych imprez
wraz z foyer i dużą salą konferencyjną.

Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
The Olympic Center of The Polish Olympic Committee

Kino edukacyjne
Profesjonalne i kameralne kino. W swoich zbiorach
posiada kilkadziesiąt filmów o tematyce sportowej.
Doskonale nadaję się do organizacji projekcji filmowych,
prezentacji, czy konferencji.

Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
The Olympic Center of The Polish Olympic Committee

Klub Olimpijczyka
Sala klubowa na 6 piętrze o przytulnym charakterze. Nastrój klubowy
zapewniają stylowe stoły, fotele i oryginalne meble.
Do dyspozycji pozostaje ściana medialna z możliwością wyświetlania
materiałów i filmów.
Dodatkowym atutem tego miejsca jest taras z widokiem
na centrum miasta. Jest odpowiednim miejscem na organizację
mniejszych konferencji lub spotkań nieformalnych.

Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
The Olympic Center of The Polish Olympic Committee

Restauracja Moonsfera

Oryginalna aranżacja wnętrza restauracji oraz duży taras tworzą wyjątkowy
klimat dla każdego spotkania. Jednym z głównych przesłań lokalu
jest prezentacja kuchni z całego świata. Szefem restauracji jest
Jarosław Uścinski znana postać wśród miłośników dobrych smaków.

Fitness Klub „Zdrofit”,

Oferuje bogaty wachlarz ćwiczeń ruchowych. Posiada profesjonalną kadrę
instruktorów i nowoczesny sprzęt. Dysponuje klimatyzowanymi salami
do ćwiczeń aerobowych, siłownią z sekcją cardio i siłową oraz sauną.

Klub GYM GENERATION

Sala do ćwiczeń dla najmłodszych. Nowoczesny klub prowadzi działalność,
której celem jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i przekazanie
dobrych nawyków żywieniowych na całe życie.

Muzeum Sportu i Turystyki,

Prezentuje stałe oraz czasowe ekspozycje poświęcone tematyce sportowej.
Na około 1000 m² zebrano ponad 3000 eksponatów i prawie 600 zdjęć.
Wspaniałe miejsce łączące funkcje edukacyjne, kulturowe i patriotyczne.
Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
The Olympic Center of The Polish Olympic Committee

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
WE INVITE YOU TO COOPERATION.
Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 4
Tel.: (22) 560 37 00 lub 01,
www.olimpijski.pl
Aby uzgodnić warunki realizacji imprez w Centrum Olimpijskim,
prosimy o kontakt:
Włodzimierz Kleniewski – tel.: 22 560 37 44, e-mail: wkleniewski@pkol.pl
Jakub Kosyło – tel.: 22 560 37 57, e-mail: jkosylo@pkol.pl
Warsaw, 4 Wybrzeże Gdyńskie Street
Tel.: +48 22 560 37 00, www.olimpijski.pl
For the realization of events in the Olympic Center,
please contact us:
Włodzimierz Kleniewski – tel.: 22 560 37 44, e-mail: wkleniewski@pkol.pl
Jakub Kosyło – Tel.: (22) 560 37 57, e-mail: jkosylo@pkol.pl

