
                        Oferta wynajmu sal

Muzeum Narodowe w Lublinie oferuje mo�liwo�� organizacji 

uroczysto�ci okoliczno�ciowych w pomieszczeniach Zamku 

Lubelskiego na nast�puj�cych zasadach:

Udost�pnianie pomieszcze� odbywa si� na podstawie umowy 

zawartej pomi�dzy Muzeum Narodowym w Lublinie a stron� 

wynajmuj�c� pomieszczenie.

          GALERIA MALARSTWA POLSKIEGO XIX�XX WIEKU  

doskona�e miejsce do organizowania kameralnych koncertów, 
uroczystych spotka�. Na tle obrazu Unia lubelska Jana Matejki 
oraz w otoczeniu dzie� o �wiatowej s�awie uroczysto�ci nabieraj� 
szczególnego znaczenia. 
Powierzchnia oko�o 380 m², sala jest wyposa�ona w nag�o�nienie. 

Koszt wynajmu: 1500 z� netto za godzin�.



                            GALERIA WYSTAW CZASOWYCH 

�wietne miejsce do organizacji uroczystych spotka� na potrzeby 
odczytów czy przemówie�. Szczególnym atutem sali jest jej zmienna 
ekspozycja. Dzi�ki temu kolejnym uroczysto�ciom mog� towarzyszy� 
nowe doznania estetyczne. 
Powierzchnia oko�o 358 m², sala jest wyposa�ona w nag�o�nienie. 
Koszt wynajmu: 1400 z� netto za godzin�.

                 TRYBUNA� KORONNY W LUBLINIE 1578�1794  

bardzo dobre miejsce na organizowanie uroczysto�ci o wyj�tkowej 
randze, mi�dzy innymi jubileuszy czy spotka� w celu wyg�aszania 
przemówie�, odczytów. W g�ównym miejscu sali znajduje si� stó� 
z legendarn� czarci� �ap�, powagi nadaj� jej wizerunki polskich 
królów, pocz�wszy od Stefana Batorego, po Stanis�awa Augusta 
Poniatowskiego. 
Powierzchnia oko�o 228 m². 
Koszt wynajmu: 1400 z� netto za godzin�.



                                      SALA KONFERENCYJNA

przystosowana do organizowania 
przyj��, konferencji, sympozjów, 
uroczystych spotka�. 
Powierzchnia ma�ej sali to oko�o 
53 m², du�ej � oko�o 86 m² 
(mo�na po��czy� obydwie sale, 
otrzymuj�c powierzchni� 139 m²). Sale s� wyposa�one w nag�o�nienie 
i klimatyzacj�, ponadto istnieje mo�liwo�� zorganizowania cateringu.
Koszt wynajmu: 800 z� netto za godzin�.

                         DZIEDZINIEC ZAMKU LUBELSKIEGO 

doskona�e miejsce do organizowania koncertów, pokazów �lmowych 
oraz innych imprez. Podwy�szenie we wschodniej cz��ci dziedzi�ca 
pozwala na wyeksponowanie wa�nych informacji lub prezentacj� 
wybranych przedmiotów. Mo�e te� pos�u�y� jako niewielka scena. 
Szczególn� atmosfer� tworz� pod�wietlone po zmroku mury Zamku. 
Powierzchnia oko�o 2706 m². 
Koszt wynajmu: 1000 z� netto za godzin�.



ISTNIEJE MO�LIWO�� WYNAJ�CIA:
                                                   EKRANU MULTIMEDIALNEGO w holu 
                                                   Zamku Lubelskiego. Wym. 3,05x1,15m.
                                                   Koszt wynajmu: 3000 z� za miesi�c (od
                                                   do 30 dnia miesi�ca, naprzemiennie 
                                                   z materia�ami w�asnymi muzeum).  
BILLBOARDU � zlokalizowanego 
przed siedzib� g�ówn� Muzeum 
Narodowegow Lublinie. 
Koszt wynajmu: 1000 z� netto 
za miesi�c
(od 1 do 30 dnia danego miesi�ca). 

DWUSTRONNYCH EKSPOZYTORÓW WYSTAWIENNICZYCH 
Wymiary: oko�o 6 x 2,5 m.
Koszt wynajmu: 1500 z� netto za miesi�c ( od 1 do 30 dnia danego 
miesi�ca).

Uroczysto�ci organizowane w salach Zamku Lubelskiego mog� mie� 
charakter wy��cznie o�cjalny i odpowiadaj�cy specy�ce miejsca.
Szczegó�owe informacje mo�na uzyska�, kontaktuj�c si� z Maj� 
Le�niewsk� pod numerem telefonu (81) 537 96 13 lub drog� mailow�: 
m.lesniewska@mnwl.pl.
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