
Poz. Funkcja
pow.jedn.

[m2]

ilość 

pom. 

[szt]

pow. 

łączna 

[m2]

uwagi

A Pawilon CEA

A.1
Hol wejściowy / recepcja, informacja, kasa, 

szatnia
45 1 45

A.2 Ekspozycja stała 225 1 225

A.3 Ekspozycja zmienna 225 1 225

przestrzeń wystawiennicza do swobodnej 

aranżacji, łączność pomiędzy wnętrzem i 

przestrzenią zewnętrzną otoczenia 

pawilonu;

oczekiwana jest możliwość integracji bądź 

izolacji przestrzennej - stosownie do 

potrzeb - z częścią wykładowo-

konferencyjną

A.4
Sala wykładowa / konferencyjna / 

multimedialna
45 1 45

A.5
Sala edukacyjna / sala działań twórczych, 

warsztatów
45 1 45

A.6
Zaplecze techniczne sal wykładowej i 

edukacyjnej
20 1 20

(np. lektor/tłumacz, zaplecze cateringu, 

audio/wideo)

A.7 Magazyn eksponatów 20 1 20

A.8
Pomieszczenie administracyjno-biurowe i 

impresaryjne
15 1 15

punkt obsługi imprez i wystaw, pokój 

animatorów, prelegentów

A.9 Pomieszczenie socjalne 10 1 10

A.10 Pomieszczenie magazynu podręcznego 20 1 20

A.11 Pomieszczenia techniczno-instalacyjne 15 2 30

stosownie do potrzeb i w zależności do 

indywidualnego rozwiązania: rozdzielnia 

elektryczna, wymiennikownia,wentylacja 

(OZE),

A.12 Ochrona obiektu, monitoring (serwer) 10 1 10

A.13
Pomieszczenie gospodarcze, utrzymanie 

terenu
15 1 15 utrzymanie czystości

A.14 Sanitariaty ogólnodostępne męskie 20 1 20

A.15 Sanitariaty ogólnodostępne damskie 20 1 20

A.16
Sanitariaty ogólnodostępne dla osób 

niepełnosprawnych
10 1 10

A.17 Pomoc medyczna 10 1 10 (także dla matki z dzieckiem)

A.18 Komunikacja (*) wg indywidualnego rozwiązania uczestnika

A.1÷18
PAWILON CEA

POW. UŻYTKOWA - SUMA
(*) 785

B Wielofunkcyjna przestrzeń zewnętrzna

B.1 Ekspozycja plenerowa rzeźby współczesnej 30 2 60 łączność z ekspopzycją wewnętrzną

B.2
Wielofunkcyjna przestrzeń otoczenia 

pawilonu
(**)

z wyposażeniem stałym (mała architektura);

możliwość aranżacji zewnętrznych 

ekspozycji zmiennych

B.3 Zatoka postojowa
1 stanowisko uniwersalne (autokar lub 

pojazdy osobowe)

B.4
Dostęp dla służb szybkiego reagowania 

(pogotowie, policja, straż pożarna, itp.)

zapewnić dojazd zgodnie z obowiązującym 

prawem i normatywami 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE POWIERZCHNI

PAWILON CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PRZY ULICY GEN. J. HALLERA W RYBNIKU

rozmieszczenie, rozwiązanie komunikacji - 

wg indywidualnego rozwiązania uczestnika

z możliwością łączenia lub wspólnego 

wykorzystania



B.5 Komunikacja pieszo-jezdna

wg indywidualnego rozwiązania - 

odpowiednio do przepisów;

uwzględnić transport eksponatów, dojazdy 

techniczne, awaryjne i gospodarcze

B.1÷5
PRZESTRZEŃ ZEWNĘTRZNA

SUMA
60

Uwagi:

Inne funkcje towarzyszące realizowane będą w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych lokalizowanych w sąsiedztwie 

Pawilonu CEA (zaplecze parkingowe, mała gastronomia, inne usługi komercyjne).

Zamawiający uwzględnia realizację potrzeb w zakresie obsługi parkingowej w ramach planowanego, nowego obiektu 

parkingu wielopoziomowego (z usługami w kondygnacji przyziemia) zlokalizowanego na północ od obszaru będącego 

zakresem konkursu.

Powierzchnie użytkowe określone w załączniku stanowią wartości orientacyjne powierzchni oczekiwanych przez 

Zamawiającego.

(*) Dodatkowa powierzchnia komunikacji - wg propozycji Uczestnika Konkursu - sugerowane od 5% do 15% 

powierzchni wyżej ujętych.

(**) w granicach terenu objętego opracowaniem - koszt projektu i realizacji przestrzeni otoczenia pawilonu nie 

wchodzi do maksymalnego planowanego łącznego kosztu dokumentacji projektowej oraz maksymalnego 

planowanego łącznego kosztu realizacji inwestycji (Regulamin Konkursu rozdz.I pkt.3.4, i 3.6 ).


