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Szanowni Państwo, 

w imieniu Fundacji dla Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi i Biura Obsługi 
Studiów Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi chcielibyśmy zaprosić 
Państwa do współpracy przy 
tworzeniu drugiej Strefy Relaksu 
dla studentów Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. 



Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, znajdujące się 
przy ulicy Pomorskiej 251 jest to miejsce, 
w którym ze względu na jego specyfikę 
(ponad 50 sal), odbywa się zdecydo-
wana większość wykładów, seminariów 
i ćwiczeń dla studentów. Tylko w ciągu 
jednego dnia w Centrum przebywa od 
1,5 do 3,5 tysiąca studentów i pracow-
ników dydaktycznych. W ciągu miesią-
ca realizowane jest około 6,5 tysiąca 
godzin zajęć co przekłada się na 75 
tysięcy odwiedzin tego miejsca. 

Centrum działa od poniedziałku 
do niedzieli, ponieważ w jego 
salach realizowane są również  
zajęcia przeprowadzane w ramach 
studiów zaocznych, podyplomowych, 
kursów przedmaturalnych  
czy Medycznego Uniwersytetu  
Dziecięcego. Jest to miejsce,  
w którym odbywają się konferencje 
medyczne, szkolenia i warsztaty dla 
lekarzy, stomatologów i innych  
zawodów medycznych.

www.fumed.pl



Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, na początku 2016 r. powstała 
pierwsza Strefa Relaksu. 

Wydzielone zostało pomieszczenie, w którym ustawiono sofy, stoły, lampy 
i wygodne pufy. W tym roku Strefa wzbogacona została o mini część 
bufetową, wyposażoną w mikrofalówki, dystrybutor wody i meble. Studenci 
bardzo chętnie korzystają ze Strefy w związku z czym powstał pomysł 
stworzenia drugiej Strefy Relaksu. 



Przestrzeń, którą chcielibyśmy przeznaczyć na jej stworzenie, przedstawiamy 
poniżej. Jest to jasne foyer, mające powierzchnię ok. 20m2, znajdujące się na  
I poziomie Centrum w jednym z głównych ciągów komunikacyjnych. 

Chcielibyśmy wyposażyć tę przestrzeń w wygodne pufy, fotele, hamaki,  
stoliki i gry zręcznościowe (Sensor Life, Trambambula), tak aby studenci  
mogli odpocząć po zajęciach i złapać oddech przed ich kolejną turą. 
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W tym miejscu zwracamy się  
do Państwa, i gorąco liczymy  
na Państwa obecność przy tworzeniu 
nowej Strefy Relaksu. Jesteśmy  
przekonani, iż będzie to doskonałą 
promocja, a także działanie, które 
utrwali Państwa wizerunek jako marki 
aktywnej na rynku. Wierzymy, że dzięki 
Państwa pomocy oddamy studentom 
nowoczesną i pozwalającą efektywnie 
wypocząć przestrzeń.

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy 
współpracy, ponieważ zależy nam aby 
współpraca przy tworzeniu Strefy była 
dla Państwa jak najbardziej korzystna. 

Zachęcamy do kontaktu, 
z przyjemnością odpowiemy 

na wszystkie pytania:

Elżbieta Kuryś
Fundacja 

dla Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi

Plac Generała Józefa Hallera 1
90-647 Łódź

tel.: 508 403 197

e-mail: elzbieta.kurys@fumed.pl

www.fumed.pl


