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Centrum Kongresowe 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to miejsce działalności dydaktycznej (wykłady, 
egzaminy), konferencyjno-kongresowej (konferencje, prelekcje, odczyty itp.), kulturalno-artystycznej (występy zespołów 
folklorystycznych, koncerty muzyczne, występy zespołów aktorsko-kabaretowych) oraz różnych imprez 
okolicznościowych. 

 

Centrum ma aulę z 561 miejscami siedzącymi, w tym 36 na balkonach. Jest wyposażone w nowoczesne nagłośnienie oraz 

systemy audiowizualne, urządzenia medialne, m.in. multimedialny projektor FHD dający na ekranie obraz o wymiarach 6 m 

(wys.) x 7 m (szer.), 300". W razie potrzeby aula, do której prowadzą 4 osobne klatki schodowe, zmienia się w salę 

widowiskową ze sceną o powierzchni 209 mkw. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

W części parterowej Centrum (foyer) znajduje się rozległy hall recepcyjny z fontanną, zaś w podziemiach zlokalizowano 

szatnie i sanitariaty. Przed frontonem budynku od strony ulicy Akademickiej istnieje utwardzony plac wraz z niewielkim 

parkingiem. 
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 Współrzędne GPS długość i szerokość geograficzna: 
  

Adres: ul. Akademicka 15, 20-400 Lublin, Polska 

Stopnie dziesiętne 

Szerokość geograficzna: 51.2435582 

Długość geograficzna: 22.542890199999988 

Stopnie, minuty i sekundy 

Szerokość geograficzna: N S 51 ˚ 14 ʹ   36.81'' 

Długość geograficzna: E W 22 ˚ 32 ʹ 34.404'' 

  

 

Informacja dla trenerów, uczestników Wojewódzkiej Konferencji Szkoleniowej Lubelskiego ZPN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Do Centrum Kongresowego przy ul. Akademickiej 15 najkorzystniej dojechać od ulic: al. Racławickich, J. Sowińskiego, 

Radziszewskiego, Akademickiej/trudniejszy dojazd od ul. Głębokiej – przez ul. Rabbego (miejsce na parkowanie w części 

ulicy do wysokości budynku TV Lublin)  i ul. Obrońców Pokoju.  Można skorzystać z niedużej liczby miejsc parkingowych   

od ulicy Głębokiej, przy Centrum Sportowo – Rekreacyjnym UP (na hali zajęcia praktyczne w czasie konferencji). 

Inne miejsca parkingowe: ul. Langiewicza (bez opłat), tani parking podziemny na końcu ul. Radziszewskiego przy 

Centrum Spotkania Kultur, inne zatoczki przy ulicach Miasteczka Akademickiego (przeważnie parkowanie płatne). 

 

 

http://cku.up.lublin.pl/files/dtmedycja/CK/mapka_large.png
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Zajęcia praktyczne:  Centrum Sportowo-Rekreacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

ul. Głęboka 31  

20-612 Lublin 

Hala sportowa CSR UP jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiektem  

Hala sportowa CSR UP jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiektem sportowym z pełnowymiarowymi boiskami do gry  

w piłkę ręczną, futsal, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego oraz badmintona. W celu efektywniejszego wykorzystania 

obiektu istniej możliwość podziału na dwa niezależne sektory. 

Do dyspozycji użytkowników hali sportowej CSR UP, ul. Głęboka  są boiska oraz podstawowe wyposażenie do: 

▪ PIŁKI RĘCZNEJ – wym. boiska 40m x 20m, bramki 3m x 2m 

▪ FUTSALU – wym. boiska 40m x 20m, bramki 5m x 2m, bramki 3m x 2m, bramki 1,2m x 1m 

 

Hala sportowa CSR UP jest wyposażona w profesjonalny system nagłośnienia oraz elektroniczną tablicę wyników. 

Liczba miejsc na trybunach hali sportowej: 383 

 

http://www.sport.up.lublin.pl/hala_sportowa/?rid=58

