Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
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Opis:
MCSM to multikompleks, na który składa się baza noclegowa dla 96 osób, 5 sal konferencyjnych,
restauracja, boisko, wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego oraz strefa relaksu z bilardem,
biblioteczką i kafejką internetową.
Obiekt powstał w odnowionych Młynach Rychtera obok Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
Nieopodal znajduje się dworzec kolejowy oraz galeria handlowa. Od toruńskiej starówki dzieli nas
dystans zaledwie 2 kilometrów, do której można dotrzeć pieszo, rowerem lub autobusem.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Łokietka
Numer budynku:
3
Kod pocztowy:
87-100
Miejscowość:
Toruń
Powiat i gmina:
Toruń
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.6279249 53.0258787)
Telefon:
+48 530 854 952; +48 56 656 70 20
Telefon dział marketingu:
+48 56 656 70 18
E-mail:
recepcja@mcsm.torun.pl
E-mail działu marketingu:
marketing@mcsm.torun.pl
Adres strony www:
www.mcsm.torun.pl
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
96

Pokoje dwuosobowe:
9
Pokoje wieloosobowe:
15
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
150
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
5
Liczba miejsc w największej sali:
250
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
300
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
600
Liczba miejsc w układzie podkowy:
300
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży to także doskonałe miejsce na organizację konferencji,
szkoleń i spotkań biznesowych. Posiadamy 5 sal konferencyjnych mogących pomieścić łącznie 500
osób. Sale wyposażone są w projektory, ekrany do wyświetlania prezentacji, ﬂipcharty. Każda sala jest
klimatyzowana i posiada dostęp do internetu (przewodowy i Wi-Fi) Jedna z sal została dodatkowo
wyposażona w nowoczesną tablicę interaktywną oraz tablety, dzięki czemu można w niej
przeprowadzić interaktywne szkolenia lub warsztaty. MCSM dysponuje własnym zapleczem
gastronomicznym, w ramach którego realizowane są śniadania i lunche oraz pełna obsługa
cateringowa odbywających się tu konferencji i eventów.
E-mail osoby wypełniającej formularz:
recepcja@mcsm.torun.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja, wypożyczalnia rowerów, boisko wielofunkcyjne
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/miedzynarodowe-centrum-spotkan-mlodziezy
Odnośniki
[1] https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/miedzynarodowe-centrum-spotkan-mlodziezy
[2] https://kujawsko-pomorskie.travel/przewodnik
[3]
https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/ﬂag/ﬂag/przewodnik/27639?destination=printpdf/27639&amp;token=8f00a312f5
ae72c8886781d3bc0edc57

