Wizyta
w Warsztatach Kultury
w Lublinie

Warsztaty Kultury w Lublinie
są miejscem, w którym
tworzy się kulturę otwartą dla
wszystkich.
We współpracy z różnymi
instytucjami i artystami
aktywizujemy lokalną
społeczność.
Organizujemy także cztery
największe lubelskie festiwale:
Noc Kultury, Wschód Kultury
– Inne Brzmienia, Carnaval
Sztukmistrzów i Jarmark
Jagielloński.

/ przed-przewodnik /

GRODZKA 7
Warsztaty Kultury w Lublinie znajdują się na Starym Mieście

Po wejściu do siedziby na Grodzkiej 7 zobaczysz świecący na niebiesko neon. Na samym końcu

w zabytkowych kamienicach pod adresami Grodzka 5a, Grodzka

korytarza znajduje się natomiast przeszklone wyjście na patio.

7 oraz Kowalska 3

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-piątek 9.00-17.00
oraz w trakcie trwania wydarzeń

PRACOWNIA
WARSZTATOWA
Aby dostać się do tej sali wystarczy wyjść
na patio i skręcić w prawo na schody wiodące
do góry. W tym miejscu najczęściej odbywają się
warsztaty plastyczne i rzemieślnicze.

SEKRETARIAT
Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze
w pokoju 105. Aby się tam dostać, wystarczy
skorzystać ze schodów, które znajdują się na końcu
korytarza wejściowego, tuż przed wyjściem na patio.

SALA WYSTAWOWA
Sala wystawowa znajduje się na 2 piętrze.

W tej sali często odbywają się warsztaty

Kiedy wejdziesz na drugie piętro, skręć dwa

dla dzieci i wiszą wystawy.

razy w prawo. Ten pokój ma nr 204 i znajduje
się po lewej stronie.

Grodzka 7
Ten rysunek pomoże Ci
w rozeznaniu się, gdzie dane
pomieszczenie się znajduje.

GRODZKA 5A
To nasz drugi budynek. W nim też są sale, w których

Korytarz jest dość ciemny, wąski i ma nierówny chodnik, ale na jednej z jego ścian można zobaczyć wystawę.

odbywają się wydarzenia.

Czasami też mocno tam wieje lub jest wilgotno, bo koniec korytarza nie jest zadaszony.

GODZINY OTWARCIA
w trakcie trwania wydarzeń

SALA MEDIALABOWA
Sala medialabowa znajduje się na pierwszym

W tej sali najczęściej odbywają się warsztaty z użyciem

piętrze. Jeśli wejdziesz na górę po schodach,

komputerów, aparatów a nawet drukarki 3d.

będzie od razu po twojej lewej stronie.

SALA WIDOWISKOWA
Sala widowiskowa znajduje się na drugim piętrze.

W tej sali odbywają się nasze koncerty i pokazy

Po wejściu na drugie piętro należy skręcić dwa razy

filmowe, czasami też inne wydarzenia.

w prawo i przejść przez szklane drzwi.

Grodzka 5a
Ten rysunek pomoże Ci
w rozeznaniu się, gdzie dane
pomieszczenie się znajduje.

WARSZTAT FOTOGRAFICZNY / UL. KOWALSKA 3
– ZAUŁEK HARTWIGÓW
To bardzo niewielkie, kameralne miejsce, wewnątrz

Warto zwrócić uwagę na specyficzny zapach, który

jest dużo starych aparatów i czarno-białych zdjęć.

wydają odczynniki chemiczne do wywoływania fotografii.

GODZINY OTWARCIA
czwartek-piątek 14.00-18.00
oraz w trakcie trwania wydarzeń

Z AUŁE K
H ART W IGÓ W

WARSZTAT
FOTOGRAFICZNY

WWW.WARSZTATYKULTURY.PL/DOSTEPNOSC

Grodzka 5a

Grodzka 7

ul. Kowalska 3 – Zaułek

Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia

parter:

parter:

Hartwigów

i filmy wnętrza budynku uwzględniające istotne

Próba Cafe

pracownia warsztatowa

Warsztat Fotograficzny

elementy komunikacyjne oraz opis dostępności.

I piętro :

Warsztatów Kultury

Warsztatów Kultury

sala medialabowa

I piętro :

Warsztatów Kultury

Dyrekcja oraz sekretariat

II piętro:

Dział Księgowości

sala widowiskowa

II piętro:

Warsztatów Kultury

sala wystawowa
Warsztatów Kultury
Animacji Kultury

JAK DOJADĘ?

Na patio Warsztatów Kultury znajduje się stojak na

Dojazd do Warsztatów Kultury komunikacją miejską

Najbliższe miejsca parkingowe dla znajdują się

rowery, do którego można przypiąć rower.

Najbliższe przystanki to:

przy Archikatedrze Lubelskiej i są zlokalizowane
w odległości 300 metrów od siedziby Warsztatów
Kultury. Znajdują się tam również miejsca

BRAMA KRAKOWSKA 01
[autobusy nr 1, 4, 6, 17, 39, 156, 160, N1, N2],
BRAMA KRAKOWSKA 03
[autobusy nr 5, 22, 52] – oba przystanki znajdują się
przy ul. Lubartowskiej, około 270 metrów od Warsztatów Kultury,
BRAMA KRAKOWSKA 02
[autobusy nr 4, 39, 904, N1, N2],
BRAMA KRAKOWSKA 04
[autobusy nr 1, 6, 17, 23, 156, 160, 950] – oba przystanki znajdują
się przy ul. Królewskiej, około 350 metrów od Warsztatów
Kultury,
DWORZEC GŁÓWNY PKS 01
[autobusy nr 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 29, 31, 32, 34, 39, 52, 57, 150,
N2],
DWORZEC GŁÓWNY PKS 02
[autobusy nr 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 39, 52,
57, 150, N2] – oba przystanki znajdują się przy al. Tysiąclecia
w odległości około 400-500 metrów od Warsztatów Kultury.

oznaczone kopertą.

WSPARCIE

Chętnie udzielimy wsparcia

Możliwość wejścia do instytucji

W przestrzeni budynków nie ma

Możliwość skorzystania z rampy

osobom, które mimo barier

z psem asystującym.

pętli indukcyjnej. Możliwość

do wózka przy wejściu do

skorzystania z tłumacza polskiego

budynku przy ul. Grodzkiej 7.

języka migowego.

Jednakże przynajmniej 2

zdecydują się odwiedzić Warsztaty
Kultury.

Możliwość skorzystania
i niedowidzących.

Nasz zespół został przeszkolony
z podstawowych zagadnień
związanych ze wsparciem osób
z niepełnosprawnościami.

godz. przed planowaną wizytą

z asysty dla osób niewidomych
Zgłoszenie skorzystania z asysty

w Warsztatach Kultury należy

oraz tłumacza języka migowego

zgłosić tę potrzebę przez telefon.

W przestrzeni budynków nie ma

należy przesłać 5 dni roboczych

oznaczeń w alfabecie brajla ani

przed planowaną wizytą

oznaczeń kontrastowych lub

w Warsztatach Kultury przez

w druku powiększonym dla osób

telefon, e-mail, faks lub złożyć

niewidomych i niedowidzących.

w sekretariacie.

KONTAKT

Osoby potrzebujące jakichkolwiek dodatkowych
informacji na temat dostępności Warsztatów Kultury
prosimy o kontakt:

Toaleta z udogodnieniami znajduje
się w kamienicy przy Grodzkiej 5a,
jednakże mieści się na II piętrze.

Koordynator Dostępności
Marcelina Gzyl
sekretariat@warsztatykultury.pl
TEL. 815330818
SMS 698462541

Toalety w kamienicy przy Grodzkiej
7 znajdują się na I i II piętrze
i nie są dostosowane dla osób
z niepełnosprawnościami.

Do zobaczenia na miejscu

