
 

RIDER TECHNICZNY DLA NGO 

POZNAŃSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA, BRAMA POZNANIA 

 

 

AMFITEATR BRAMY POZNANIA 

Wymiary:  

taras górny pod nawisem szer: 38,6m wys: 3,75m pow: 144,75m 

taras dolny nad Cybiną  szer: 38,6m wys: 16,7m pow: 644,62m 

Schody między dolnym a górnym tarasem stanowią amfiteatralne siedzisko dla odbiorów/czyń. 

 

Powierzchnia: betonowe płyty, asfaltowy dojazd Wartostradą, teren zielony wokół amfiteatru. Na 

amfiteatrze zlokalizowane są donice z roślinnością oraz ławki.  

 

Dostępne przyłącza: 

● woda (podłączenie węża ogrodowego na górnym tarasie pod nawisem 

● prąd: zwykłe przyłącze 230V + siła 3x32A 

Przez teren amfiteatru przebiega Wartostrada. Istnieje możliwość wygrodzenia amfiteatru na potrzeby 

wydarzeń i zamknięcia ruchu rowerowego. Zajęcie pasa Wartostrady organizacje będą musiały 

każdorazowo samodzielnie ustalać z Zarządem Dróg Miejskich.  

Istnieje możliwość czasowego wyłączenia oświetlenia Wartostrady. 

Istnieje możliwość wjazdu samochodami na teren amfiteatru. 

Amfiteatr jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Istnieje możliwość zamontowania pomostu pontonowego przy odpowiednim poziomie wody w Cybinie. 

Na terenie amfiteatru Bramy Poznania obowiązuje regulamin korzystania z obiektu (załącznik). 

 

SKWER SYGRYDY (PRZY UL. GDAŃSKIEJ) I PARKING 

Wymiary: plan skweru znajduje się w załączniku. 

Powierzchnia: betonowe płyty i powierzchnia biologicznie czynna. 

Dostępne przyłącza: 

● prąd: 230V + 3x16A 

Na terenie skweru obowiązuje regulamin korzystania z obiektu (załącznik). 



Skwer jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc parkingowych dla wykonawców na parkingu przy  

ul. Bydgoskiej. 

DOSTĘPNE SPRZĘTY 

● stoły cateringowe białe składane, wym. 180x80cm (8 sztuk) 

● krzesła plastikowe składane (24 sztuk) 

● ławostoły biesiadne drewniane (2 sztuki) 

● leżaki (25 sztuk) 

● poduszki okrągłe 

● koce 

● namioty 3x3m ze ścianami, z logotypami Bramy Poznania (2 sztuki) 

● barierki metalowe wygradzające (10 sztuk) 

● potykacze – tablice do pisania kredą (8 sztuk) 

● przedłużacze bębnowe 50 metrów (2 sztuki) 

● wąż ogrodowy ze złączkami do podpięcia przyłącza wody 

● wózki transportowe 

● wózek do europalet + 10 europalet 

● barierka ostrzegawcza zamykająca Wartostradę 

● palenisko  

 

DOSTĘPNOŚĆ 

● dojście do Bramy Poznania (od strony parkingu i od strony Mostu biskupa Jordana), na amfiteatr 

i do Śluzy wskazują znaczniki TOTUpoint, system nawigacyjno-komunikacyjny dla osób  

z niepełnosprawnością wzroku, 

● na parkingu przy ul. Gdańskiej / Bydgoskiej wyznaczone są miejsca dla osób  

z niepełnosprawnością, 

● na amfiteatr można dostać się platformą znajdującą się przy głównych schodach, lub nieco dalej 

Wartostradą,  

● w budynku Bramy Poznania - po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się toaleta dla 

osób z niepełnosprawnością,  

● można skorzystać z wind wewnątrz budynku, aby dostać się z parkingu na zlokalizowanego 

pod budynkiem Bramy Poznania na poziomie -1, do holu głównego lub na amfiteatr,  

● możemy komunikować się w PJM za pomocą wideotłumacza, 

● dysponujemy słuchawkami wyciszającymi,  

● w godzinach otwarcia Bramy Poznania wsparcie w zakresie dostępności zapewniają 

pracowniczki i pracownicy Biura Obsługi Klienta. 

 

POZOSTAŁE KWESTIE ORGANIZACYJNE 

● W ramach współpracy podpisujemy z organizacjami porozumienie. 

● Organizacje są zobowiązane do zapewnienia obsługi technicznej/fizycznej we własnym 

zakresie. 

● Zapewniamy wsparcie promocyjne - zakres wsparcia do ustalenia. 

● Nie ma możliwości przechowywania sprzętów niezbędnych do działań na terenie instytucji. 

● Imprezy masowe organizacja powinna zgłosić do Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, oraz zapewnić wszelkie zgody na tego typu 

wydarzenia. 


