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MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Többfunkciós rendezvényterem
Az impozáns, közművelődési, művészeti funkciókat is magában foglaló épület
hátsó szárnyában található Kazincbarcika legnagyobb rendezvényterme.
A 295 m2-es terem az emeleti szinten lett kialakítva. Két oldalról lépcsőn, illetve
liften közelíthető meg.
A rendezvényteremhez saját szintjén kapcsolódik több kiszolgálóegység:
előkészítő, illetve szervizkonyha, továbbá öltöző és mobilszínpad.

Klasszikus konferencia típusú berendezés maximum 300 főig

A földszinten – igény szerint – szintén hozzá kapcsolható terek: kiállítótér, előcsarnok, ruhatár,
öltöző és kiválóan felszerelt melegítőkonyha. Ez
étellift segítségével ös�szeköttetésben áll a felső
szint szervizkonyhájával.
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A nagyrendezvények miatt az épület ezen része teljesen lezárható, saját
bejárattal és belső parkolóval különállóan használható.
A teremhez alap-berendezési tárgyakat a bérleti jogviszony keretében a
bérbeadó biztosít. Ennek megfelelően és a terek használatától függően változik
a terem befogadóképessége, hiszen klasszikus konferenciák, tanácskozások
esetében – elrendezéstől függően – 250-300 fő is leültethető, míg egy esküvő
esetében – asztalok, székek és a tánctér elrendezésének függvényében – 100250 fő látható vendégül.
Minden rendezvénytípus esetében szabadon és a tarifatáblázat alapján
kapcsolható más egység bérlése vagy egyéb szolgáltatás (pl. hangtechnikai) is.
Az alapdíjakat 100 főre vonatkoztatva állapítottuk meg, s ehhez viszonyítva
minden bérlés esetében egyedi és teljes körű, a részletes igényekhez igazított
árajánlatot adunk.
Célunk az, hogy akár céges parti, akár esküvő esetében a legelegánsabb,
kényelmesebb és igényes kivitelezés mellett igazi élmény legyen az adott
rendezvény!
Melléklet: hivatalos árlista.

Bál, esküvő, egyéb rendezvények modern berendezéssel
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Bál, esküvő, egyéb rendezvények hagyományos változat (hosszú asztalos ültetés)

Bál, esküvő, egyéb rendezvények (vegyes asztalhasználat)
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Ezen berendezési formáknál azonos szintű tánctér esetében maximum 200–210
fő ültethető le. Amennyiben a tánctér a földszinten van, úgy 250 fő leültetésére van lehetőség.
A könnyebb tervezés érdekében berendezési helyszínrajzokat biztosítunk és
kollégáink mindenben készséggel állnak az Önök rendelkezésére!
Alapfelszerelés:
•
•
•
•
•

400 darab bankettszék
50 darab 6 fős bankettasztal (téglalap alakú)
4 darab 10 fős bankettasztal (kör alakú)
3 darab 8 fős bankettasztal (kör alakú)
mobilszínpad (maximum 6x4 méter)

Egyéb (kapcsolódó) helyiségek
A rendezvényteremhez kötődően, esetenként – attól függetlenül – más terek
és termek is bérelhetőek.
A földszinten egy minden igényt kielégítő, hűtőkkel és fagyasztóval felszerelt melegítő- és tálalókonyha található.
Ez teljes körű és modern kiszolgálást biztosít egy rendezvény vagy esküvő esetében a catering szolgáltatások igénybevételére.

