OPOROWSKA 62
KOMPLEKS KONFERENCYJNO - REKREACYJNY

WSTĘP
Z przyjemnością prezentujemy Państwu ofertę wykorzystania legendarnego Kompleksu KonferencyjnoRekreacyjnego przy ulicy Oporowskiej 62, domu wrocławskiej drużyny WKS Śląsk Wrocław. Nasz obiekt
położony jest w dogodnej lokalizacji w centrum Wrocławia. Mocną stroną Kompleksu jest zdecydowanie
jego funkcjonalność oraz niepowtarzalna atmosfera historycznych sukcesów odnoszonych tutaj przez
drużynę Śląska.

WKS ŚLĄSK WROCŁAW - HISTORIA
Śląsk Wrocław to klub o bogatej tradycji i wspaniałej historii,
wpisany w pejzaż miasta i polskiej piłki nożnej. Przez założony
w 1947 roku zespół przewinęły się setki wspaniałych zawodników,
którzy kształtowali obraz polskiej – i nie tylko polskiej – piłki
nożnej. Tacy piłkarze jak Władysław Żmuda, Ryszard Tarasiewicz,
Janusz Sybis, Jan Tomaszewski, Tomasz Bobel, Adam Matysek,
Tomasz Kuszczak, Przemysław Kaźmierczak czy Sebastian Mila
zabłysnęli nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą. Łączy ich
jedno – są częścią historii Śląska Wrocław.

Zdobycie przez Śląsk tytułu mistrza Polski w 2012 roku nie jest
jedynym sukcesem w historii klubu. Na pierwszym stopniu
podium Śląsk stanął już w 1977 roku. W latach 1978, 1982 i 2011
wrocławscy piłkarze zdobywali wicemistrzostwo kraju, a w roku
2013 wywalczyli 3. miejsce. Śląsk sięgał po wszystkie znaczące
w polskim futbolu trofea.
Śląsk pokazał się także na arenie europejskiej. W 1977 roku
doszedł do 1/4 finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Klub
rywalizował również w Pucharze Europy i Pucharze UEFA, gdzie
dwukrotnie dotarł do 1/8 finału rozgrywek i mierzył się z takimi
topowymi drużynami, jak FC Liverpool, SSC Napoli, Levski Sofia,
Borrusia Moenchengladbach, Dundee United, Dynamo Moskwa,
Real Sosiedad San Sebastian czy Rapid Bukareszt.

STADION
Stadion zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części miasta.
Wejście główne znajduje się przy ulicy Oporowskiej. W latach
dziewięćdziesiątych obiekt przebył gruntowną modernizację. Obecnie
stadion spełnia wymogi rozgrywek polskiej Ekstraklasy oraz UEFA. 6
września 2008 roku na obiekcie został rozegrany mecz eliminacyjny
Mistrzostw Świata w RPA, w którym reprezentacja Polski zremisowała
ze Słowenią 1:1.
W 2011 roku na stadionie przy ulicy Oporowskiej 62 Śląsk Wrocław
pokonał w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy Dundee
United 1:0. Frekwencja na tym wydarzeniu wyniosła 8,500 widzów.

Podczas Euro 2012 stadion pełnił rolę oficjalnego obiektu
treningowego reprezentacji Czech, która wszystkie mecze
fazy grupowej turnieju rozgrywała we Wrocławiu.
Jesienią 2012 r. przed spotkaniem towarzyskim z Japonią
trenowała tutaj reprezentacja Brazylii, w składzie której
występowali m.in. Neymar, Kaka, Marcelo, czy Hulk.
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usytuowany jest w centrum miasta przy jednej z głównych ulic
Wrocławia – ul. Grabiszyńskiej. Usytuowanie Stadionu w
pobliżu węzła komunikacyjnego (autobusy miejskie linii: 126,
134, 246, 251, tramwaje: 4, 5, 11, 14, 24) gwarantuje łatwy
dojazd z każdego miejsca we Wrocławiu.

Prezentowany Państwu kompleks znajduje się 4 km od
wrocławskiego Rynku, który bezustannie tętni życiem.
Lokalizacja obiektu przy trasie prowadzącej do
międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław –
Strachowice – znajdującego się w odległości 12 km, daje
możliwość szybkiego pokonania tej trasy.

BUDYNEK KLUBOWY
Obiekt spełnia wszystkie warunki bezpieczeństwa oraz ułatwienia
dla gości niepełnosprawnych na co składają się: przestronne
powierzchnie komunikacyjne i manewrowe przy wejściu do
budynku, na korytarzach i w salach. Dodatkowo, do dyspozycji są
dwie łazienki przystosowane do wykonywania samodzielnych
zabiegów higieniczno-sanitarnych. Całość dopełnia winda dająca
swobodę przemieszczania się na wszystkich piętrach budynku.

SALA VIP
Na poziomie pierwszym budynku mieści się w pełni wyposażona
sala VIP o powierzchni 202 m2, z klimatyzacją i profesjonalnych
zapleczem sanitarnym oraz gastronomicznym, zaprojektowanym
według obowiązujących zasad ergonomii, składający się z baru
otoczonego ladą, kuchni i miejsca do przechowywania posiłków.
Sala VIP w zależności od potrzeb komercyjnych może być
zaaranżowana zgodnie z potrzebami grupy. Ponadto sala VIP
wyposażona jest w telewizory LED, bezprzewodowy Internet,
bezprzewodowe mikrofony wraz z nagłośnieniem, sofy, stoły,
krzesła, a każdy z gości będzie mógł znaleźć miejsce parkingowe,
na przynależącym do Kompleksu monitorowanym parkingu.

SALA VIP
Sala VIP może zostać zaaranżowana dla maksymalnie 60 gości
w wariancie miejsc siedzących oraz 150 gości w wariancie miejsc
stojących. Idealnie nadaje się do organizacji konferencji, szkoleń,
spotkań grup zawodowych, pokazów produktowych, imprez
integracyjnych czy przyjęć rodzinnych. Klub zapewnia
podstawowe czynności obsługi technicznej w godzinach
biurowych.

SALA VIP

PEŁNOWYMIAROWE BOISKA PIŁKARSKIE
Ponadto oferujemy możliwość wynajęcia dwóch pełnowymiarowych, trawiastych boisk
do piłki nożnej. Boisko główne otoczone jest trybunami o pojemności 8,000 osób, a na
życzenie klienta udostępniamy także profesjonalną kabinę spikera wraz
z nagłośnieniem. W cenie wynajęcia boiska piłkarskiego uwzględniona jest możliwość
korzystania z zaplecza szatniowego i sanitarnego oraz parkingu.
Termin wynajęcia zarówno boiska głównego, jak i bocznego ze względu na priorytetowe
zajęcia piłkarskie drużyn Śląska Wrocław każdorazowo ustalany jest indywidualnie przez
Klub i organizatora. Boiska piłkarskie należące do Kompleksu KonferencyjnoRekreacyjnego stanowią znakomite miejsce do organizacji korporacyjnych miniturniejów piłkarskich, czy też jako doskonałe miejsce na piknik i imprezę firmową.

PARKING
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku usytuowany jest
monitorowany i bezpłatny parking o pojemności 85 miejsc
przeznaczonych dla samochodów osobowych. Teren parkingu jest w
całości ogrodzony, a jego podłoże wykonane jest z kafli betonowych.
Teren ten można przeznaczyć na organizację zadaszonego cateringu
ze stołami i sceną.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się HOTEL ŚLĄSK***, który
dysponuje miejscami noclegowymi dla 100 osób. Klienci korzystający
z oferty Kompleksu Konferencyjno-Rekreacyjnego Oporowska 62,
mogą skorzystać z usług hotelu na specjalnych warunkach.

CENNIK:
- Wynajęcie Sali VIP wraz z przynależącymi do niej
pomieszczeniami oraz parkingiem to koszt tylko 80 zł
netto za godzinę.

-Cena wynajęcia boiska głównego (max. 8 h) wynosi
5,000 zł netto, natomiast koszt wynajęcia boiska
bocznego mieszącego się tuż obok płyty głównej
wynosi 3,000 zł netto (max 8 h).
ZAPRASZAMY!

KONTAKT:
Patryk Załęczny
Manager ds. sprzedaży
Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA
ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław
Tel/fax: (+48) 71 722 39 38/47
mobile: (+48) 695 205 097
e-mail: pzaleczny@slaskwroclaw.pl

