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Event offer

O Hydropolis

About Hydropolis

Centrum wiedzy o wodzie
Hydropolis to miejsce, w którym
różne technologie multimedialne,
interaktywne instalacje, wierne
repliki i modele oraz bogate
w informacje ekrany dotykowe służą
jednemu celowi: ukazaniu wody
z różnych, fascynujących perspektyw.

Environmental Education Center
HYDROPOLIS is a place, where various
modern and interactive technologies
meets exact replicas, models and
screens full of informations.
All of that is for one purpose:
to show water in a various,
fascinating perspectives.

Historia

History

Hydropolis jest wyjątkowym przykładem
rewitalizacji obiektu poprzemysłowego.
Wystawa poświęcona wodzie mieści się
w historycznym podziemnym zbiorniku
wody czystej. Obiekt powstał w 1893 roku
i jest jednym z zabytków wrocławskiej
architektury wodociągowej.

Hydropolis is a unique example of
industrial facility revitalization. Water
dedicated exhibition is placed in historic,
underground clean water reservoir. This
building was built in 1893 and it is one
of the monuments of Wroclaw’s water
supply system architecture.

Największe atrakcje

Main attractions

Najdłuższa w Europie drukarka wodna – 46,5 metra
Ekran 360 stopni o długości 60 metrów
Replika batyskafu Trieste w skali 1:1
Modele stworzeń głębinowych
Model żarłacza tygrysiego
z ławicą 1 500 tuńczyków
Ściana zielonego „mchu”, który symbolizuje
widziane z lotu ptaka lasy amazońskie
Dawid Michała Anioła wykonany w technologii
druku 3D w skali 1:2
Multimedialna makieta Nilu
Repliki starożytnych wynalazków inżynierii wodnej
Modele największych statków i okrętów
Najnowocześniejsza makieta centrum Wrocławia
Multimedialna mapa stolicy Dolnego Śląska
Historyczne mapy Wrocławia
Interaktywny schemat wrocławskich wodociągów
i kanalizacji
Wir wodny o wysokości 3,5 metra
Ponad 70 interaktywnych instalacji
3 salki kinowe
3 projekcje sferyczne
Ponad 40 artykułów naukowych
Interaktywne gry edukacyjne

Longest water printer in Europe – 46,5 meters long
360 degrees screen with a lenght of 60 meters
Batiscaf Trieste 1:1 scale replica
Deep sea creatures models
Model of tiger shark with
a 1 500 tunas shoal
Wall of green „moss” , symbolizing the Amazonian
forests seen from a bird’s eye view
Michelangelo’s sculpture of David made in 1:2
scale with 3D print technology
Multimedia model of Nile river
Replicas of ancient water engineering inventions
Models of the largest ships and battleships
Model of the Wroclaw’s city center
Multimedia map of the Lower Silesian capital
Historical maps of the city
Multifunctional scheme of Wroclaw’s water supply
and sewage network
3,5 meter tall whirlpool
More than a 70 interactive installations
3 cinema rooms
3 spherical projections
More than a 40 science articles
6 educational games
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Hydropolis jest oddawane do użytku na podstawie
umowy najmu.
W koszt najmu wliczona jest usługa oprowadzania
z przewodnikiem (polski i angielski).
Eventy specjalne i prace przygotowawcze
są organizowane po godzinach otwarcia centrum.
Realizowanie zamówień związanych z cateringiem
i wszelkimi dodatkowymi atrakcjami należy do
najmującego.
Aranżacje związane z oświetleniem i nagłośnieniem
centrum wymagają akceptacji wynajmującego.

Hydropolis is put into service under a lease
agreement.
The cost of the lease includes a guide tour
service (Polish or English).
Special events and preparatory works are
organized after Hydropolis opening hours.
Orders related to catering or any additional
attractions belongs only to tenant.
Lights and sound systems arrangments needs
to be approved by Hydropolis.

Aranżacje

Arrangements

Strefa Wejścia
The Entrance Zone
Na stojąco – 200 osób
Cocktail – 200 persons
Na siedząco – 100 osób
Banquet – 100 persons
Układ teatralny – 120 osób
Theater setting – 120 persons

Strefa Relaksu
The Relaxation Zone
Na stojąco – 150 osób
Cocktail – 150 persons
Na siedząco – 100 osób
Banquet – 100 persons
Układ teatralny – 150 osób
Theater setting – 150 persons

Strefa Stany Wody
The States of Water Zone
Na stojąco – 70 osób
Cocktail – 70 persons
Na siedząco – 50 osób
Banquet – 50 persons
Układ teatralny – 70 osób
Theater setting – 70 persons

Zasady
Rules

W czasie eventu uczestników obowiązuje
regulamin wydarzenia.
Do umowy najemca ma obowiązek dołączyć harmonogram
prac uwzględniający: program eventu, rozpiskę godzinową
związaną z montażami i demontażami firm zewnętrznych
lub samego najemcy, dane kontaktowe do osoby
koordynującej.
Podstawą działania Hydropolis jest praca wystawy.
Zorganizowanie eventu w czasie pracy centrum
równoznaczne jest z koniecznością kupienia określonej
puli biletów.

During the event, every participant have to respect
a special events regulations in Hydropolis.
The tenant is obligated to attach a schedule for
works before, during and after the event, including:
event’s programme, hourly plan of installations and
deinstallations works of tenants or his subcontractors,
contact details to event’s responsible authority.
Basis of Hydropolis is its exhibition. This is the reason
why most of the events take place after it closes. If the
tenant wants to organize an event during Hydropolis
work hours, he is obligated after prior consent of the
Landlord, to buy whole pool of tickets.

Cennik

Price list

Oprowadzanie po godzinach otwarcia
Hydropolis bez organizacji eventu
specjalnego – 30 zł brutto od osoby
płatne w formie biletu.
Minimalna liczba uczestników zwiedzania
po godzinach: 30 osób.
Najem Hydropolis i organizacja eventu – 70 zł brutto
od osoby (w tym 30 zł płatne w formie
biletu 8% VAT i 40 zł brutto na podstawie umowy
najmu 23% VAT).
Informacje
Minimalna liczba uczestników eventu specjalnego: 50 osób
Godziny pracy wystawy:
		
od poniedziałeku do piątku: 9.00 – 18.00
		
weekend: 10.00 – 20.00

Guided tour after closing the exhibition – 30 złotych
gross per person
Minimum amount of participants: 30 persons
Special event in Hydropolis – 70 złotych gross per
person (30 złotych for a ticket with 8% tax,
and 40 złotych gross on the basis
of lease agreement with 23% tax)

Informations
Minimum amount of participants for special event: 50 persons
Hydropolis opening hours:
		
Monday – Friday: 9:00 – 18:00
		
Weekend: 10:00 – 20:00

Zielone Wydarzenia

Green Events

Zgodnie z zasadami CSR edukujemy gości Hydropolis, również w zakresie ochrony środowiska. Zależy nam na tym,
żeby wydarzenia organizowane w naszym centrum wiedzy
o wodzie były ekologiczne, dlatego zachęcamy do stosowanie poniższych zasad:
segregowania śmieci
używania naczyń i opakowań wielokrotnego użytku
picia wrocławskiej kranówki w ramach kampanii #PijKranówkę,
ewentualnie wody ze szklanych butelek lub dzbanków
dobierania produktów posiadających certyfikat Fair Trade
korzystania z sezonowych i lokalnych produktów
ograniczania ilości mięsa w menu
ograniczania marnowania żywności i dzielenie się
jedzeniem w lodówkach społecznych
racjonalnego korzystania z energii, preferowanie
wykorzystanie sprzętów o klasie przynajmniej „A”
energooszczędności
korzystania z transportu publicznego lub wspólnego
użytkowania jednego samochodu
dystrybuowania gadżetów ekologicznych i bez zbędnych
opakowań, zgodnie z zasadami 4R – rethink, reduce, reuse,
recycling

We educate our guests, in accordance with CSR principles,
also in the field of environment protection. We want the
events organized in our water knowledge centre to be
ecological, which is why we encourage You to apply the
following principles:
sorting garbage
using reusable dishes and packaging
drinking Wroclaw’s tap water as a part of the
#PijKranówkę campaign, eventually
glass bottled or jug served water
selecting products with Fair Trade certificate
using seasonal and local products
limiting the amount of meat on the menu
reducing food waste and sharing food
in social refrigerators
rational use of Energy, preffering the use of equipment
with at least „A” energy saving class
use of public transport or carsharing model
distribution of ecological gadgets and without
unnecessary packaging, in accordance with
the 4R principles – rethink, reduce, reuse, recycling

Strefa Relaksu

The Relaxation Zone

Planeta Wody i Strefa Stany Wody

The Planet of Water and The States of Water Zones

Strefa Wejścia

The Entrance Zone

