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Jesteśmy nową samorządową instytucją kultury w Sopocie. 
Prowadzimy działania mające na celu tworzenie i upowszech-
nianie kultury, edukację kulturalną i wsparcie środowisk 
twórczych. Zajmujemy się budowaniem sieci współpracy 
środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji 
artystycznych oraz programów pracy twórczej, ale także 
dokumentowaniem i badaniem zjawisk towarzyszących życiu 
kulturalnemu. Nasz charakter kształtuje zarówno historia 
miejsca, jak i środowisko, w jakim funkcjonujemy. Nie ma 
lepszej przestrzeni dla wspomagania działań artystów_ek, 
kojarzenia artystów_ek z lokalną społecznością i ekspor-
towania w świat nowych idei niż Sopot. Odbiorcą naszych 
działań jest triada: Artysta_ka/Mieszkaniec_ka/Turysta_ka. 
Naszą siedzibą od 2021 roku jest zabytkowa willa Jünckego 
przy ulicy Goyki 3. Podczas remontu budynku przywrócono 
oryginalne elementy wnętrza i architektury. Założeniem, jakie 
nam przyświecało przy wyposażaniu willi, jest mobilność 
mebli i dostosowanie przestrzeni do potrzeb. Dysponujemy 
niedużymi pomieszczeniami, ale idealnie nadającymi się na 
kameralne spotkania, a także sceną plenerową (Plenerownia) 
usytuowaną w parku, mogącą pomieścić do 200 osób. Uczest-
nicy naszych wydarzeń chwalą sobie kameralny charakter 
miejsca, w kontakcie z naturą, z dala od zgiełku sopockiej 
promenady, a jednocześnie blisko centrum miasta. 

Opcjonalne wyposażenie i dostępność:

	stoły, krzesła, leżaki, multimedia (projektor, ekran, 
laptop, flipchart, system nagłaśniający), wifi (w tym 
wydzielone łącze do streamingów), wieszaki na 
ubrania, węzeł sanitarny 

	parking techniczny na potrzeby ekip produkcyjnych 

	parking dla gości znajdujący się w odległości 50 m, 
w pobliżu Hali Stulecia Sopotu 

	budynek dostosowany do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami (oprócz widokowej wieży  
i muzeum miejsca) 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i obowiązują od 
1.09.2022. Do wynajmu w weekend doliczane są dodatkowe 
osobogodziny. Istnieje możliwość zamówienia cateringu za 
dodatkową opłatą.

Regulamin wynajmu:

https://goyki3.pl/regulamin-najmu-pomieszczen- 
i-organizacji-wydarzen-w-parku

https://goyki3.pl/regulamin-najmu-pomieszczen-i-organizacji-wydarzen-w-parku/
https://goyki3.pl/regulamin-najmu-pomieszczen-i-organizacji-wydarzen-w-parku/
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czytelnia

	25 m2 

	max 10 osób

	do 5 h: 300 zł 
do 8 h: 480 zł 

sala wystawiennicza

	27 m2

	25 siedzących / 30 stojących 

	do 3 h: 420 zł | do 8 h: 600 zł

	stałe wyposażenie: 
oświetlenie wystawiennicze 
i system ekspozycyjny

sala kominkowa

	27 m2

	20 siedzących / 25 stojących

	wynajem okazjonalny

	do 3 h: 420 zł | do 8 h: 600 zł

	stałe wyposażenie: 
system ekspozycyjny 

	przy wynajmie sal wystawienni-
czej i kominkowej możliwość 
uruchomienia integralnego 
wejścia od strony parku oraz 
dostępu do tarasu umieszczonego 
od strony parku
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coworking – wynajem biurka lub 
całej przestrzeni 

	6 biurek lub 40 miejsc siedzących 
na powierzchni 46 m2 

	stałe wyposażenie: 
dostęp do tarasu, możliwość 
zaciemnienia sali lub podziału  
przestrzeni na dwie niezależne sale 

	regulamin coworkingu:  
https://goyki3.pl/regulamin-
coworkingu/

	dostęp abonamentowy: 
480 zł za 160 h, do wykorzystania 
w ciągu 3 miesięcy

	dostęp jednodniowy: 
60 zł za dzień, 
dzień = 8 h, od 9.00 do 17.00

	dostęp miesięczny: 
480 zł za miesiąc, 
20 dni roboczych w miesiącu 
w godzinach 9.00–17.00

	możliwość wynajęcia całego 
coworkingu:  
do 5 h: 480 zł | do 8 h: 840 zł

https://goyki3.pl/regulamin-coworkingu/
https://goyki3.pl/regulamin-coworkingu/




pracownia 1 

	21 m2

	dostęp w otwartym naborze dla 
artystów. Wynajem po kosztach 
mediów 

pracownia 2

	25 m2

	wynajem komercyjny w otwartym 
naborze 

	stałe wyposażenie: 
dostęp do bieżącej wody, szafy na 
dokumenty 

	regulamin naboru: 
https://goyki3.pl/regulamin- 
pracowni-artystycznych/

	wynajem okazjonalny 

	8 osób

	do 5 h: 300 zł 
do 8 h: 480 zł

	stałe wyposażenie: 
balkon, dostęp do bieżącej wody, 
szafy na dokumenty 

https://goyki3.pl/regulamin-pracowni-artystycznych/
https://goyki3.pl/regulamin-pracowni-artystycznych/
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sala prób

	18 m2

	rezerwowana nieodpłatnie na 
potrzeby prób

	regulamin

pracownia 3 

	11 m2

	dostęp w otwartym naborze 
dla artystów. Wynajem po 
kosztach mediów

	regulamin naboru: https://goyki3.pl/
regulamin-pracowni-artystycznych/

	wynajem okazjonalny 

	6 osób

	do 5 h: 300 zł | do 8 h: 480 zł

	stałe wyposażenie: 
balkon, dostęp do bieżącej wody, 
szafy na dokumenty 

https://goyki3.pl/regulamin-pracowni-artystycznych/
https://goyki3.pl/regulamin-pracowni-artystycznych/




park

	Plenerownia: 
placyk z zabytkową posadzką 
o wymiarach 6,85 m ✕ 11,5 m

	możliwość zorganizowania: 
niewielkiego koncertu, 
pokazu, spotkania, wystawienia 
spektaklu

	wynajem wyceniany indywidualnie 

	stałe wyposażenie: 
dostęp do prądu, profesjonalne 
oświetlenie – 4 zewnętrzne 
reflektory sceniczne 
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pracownia sitodruku

	19,29 m2

	stałe wyposażenie: 
stół do sitodruku, kopiorama,  
profesjonalna myjka, możliwość 
realizacji prac o formacie max B1, 
bezpośredni dostęp do bieżącej 
wody

	5 osób

	do 5 h: 300 zł 
do 8 h: 480 zł

pracownia foto 

	24,52 m2² 

	stałe wyposażenie: 
powiększalnik, bezpośredni 
dostęp do bieżącej wody



N 54˚46' E 18˚55'

odwiedź nas na:
ul. Jakuba Goyki 3 w Sopocie

lub online:
www.goyki3.pl  |  #Goyki3  |          


