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Hala Sportowo-Widowiskowa Globus przy ul. 
Kazimierza Wielkiego w Lublinie to największa
i najnowocześniejsza wielofunkcyjna hala sportowo 
- widowiskowa w regionie licząca 1,8 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni. Można ją dostosować 
pod niemal każde widowisko, z uwzględnieniem 
dobrego nagłośnienia i oświetlenia.

Hala Globus

• Płyta główna: 45 x 25 metrów.
• Oświetlenie o mocy 2055 lx –  jakość HD.
• Dwie tablice wyników.
• 6 podestów dla kamer telewizyjnych.
• Strefowy system nagłośnienia.
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Sport
Globus gościł wiele dużych imprez sportowych 
m.in.: Ostateczny Test Reprezentacji Polski
w koszykówce przed EuroBasketem 2013, Mecz 
Gwiazd PLK 2010, Turniej Finałowy Pucharu Polski 
w koszykówce mężczyzn, Spalding Super Cup PLKK, 
Gale Boksu Zawodowego, Mistrzostwa Polski
w Kick-Boxingu,  2008 European Snooker 
Championschips Ladies/Masters/Men EBSA 
Interna�onal Polish Open Lublin-Poland.
Na co dzień na parkiecie Hali Globus trenują
i rozgrywają mecze szczypiornistki MKS Funfloor Perła 
Lublin, koszykarze Polski Cukier MKS Start Lublin, 
siatkarze LUK Politechnika Lublin, a także inne drużyny.

Aranżacje widowisk
W zależności od wielkości wydarzenia istnieje 
możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni hali. 
Poniżej prezentujemy dwa warianty: 1. układ 
meczowy (koszykówka, piłka ręczna, 2. gala boksu.
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Globus w liczbach

Od 2021 roku
Hala Globus
dumnie nosi imię
wybitnego polskiego
siatkarza Tomasza Wójtowicza
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Aranżacje widowisk
W zależności od wielkości wydarzenia istnieje możliwość dowolnej aranżacji 
przestrzeni hali. Poniżej prezentujemy trzy warianty koncertowo-kabaretowe.

Globus to miejsce, w którym odbywają się 
największe halowe wydarzenia  kulturalne
w regionie. Infrastruktura obiektu pozwala
na organizację różnego rodzaju koncertów, widowisk 
teatralnych, kabaretonów, ale także konferencji czy 
sympozjów. Przy wielu wariantach konfiguracji hali,
z możliwością ustawienia sceny o różnej wielkości
i kształcie w kilku przestrzeniach, bądź organizacji 
wydarzenia bez dużej sceny, Globus daje niemal 
nieograniczone możliwości przygotowania każdego 
wydarzenia kulturalnego.

W hali wystąpili m.in.: Edyta Górniak, Ewa Farna, 
Maryla Rodowicz, Piotr Rubik (Tu Es Petrus, Psałterz 
Wrześniowy), KombII, Boney M., Doda, Lady Pank, 

Golec uOrkiestra, Stachursky, GaelForce Dance, 
Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Dobrym dowcipem 
popisały się liczne kabarety. W hali zagościły 
również gwiazdy Musicalu Metro, programu Mam 
Talent, odbył się Fes�wal Reggae oraz wystawiono 
opery, m.in.: La Traviata i Baron Cygański.

Ofertę Hali Globus uzupełnia obszerne foyer
z nowoczesnym i przytulnym VIP roomem, który 
znakomicie sprawdza się jako garderoba dla artystów 
lub kameralne miejsce spotkań podczas wydarzeń 
organizowanych w hali. Przed VIP roomem znajduje 
się sala, w której wygodnie może spędzić czas nawet 
30 osób korzystając z usług gastronomicznych.
W budynku Hali Globus funkcjonuje wygodna
i doskonale wyposażona sala konferencyjna
z odrębnym wejściem bezpośrednio z parkingu. W sali 
można organizować szkolenia lub konferencje nawet 
dla 50 osób. Przy Hali Globus znajduje się parking
dla 220 samochodów osobowych, 5 autokarów i 5 
miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami.

VIP room
i sala konferencyjna



Hala Sportowo-Widowiskowa im. Zdzisława 
N i e d z i e l i  p r z y  A l .  Z y g m u n t o w s k i c h  4 , 
wykorzystywana jest do rozgrywek siatkówki, 
koszykówki, futsalu oraz do organizacji wydarzeń 
kulturalnych i biznesowych, np.: gal i konferencji.

Hala Niedzieli
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• Płyta główna: 38,8 x 21,3 metrów,
• Oświetlenie o mocy 1200 lx,
• 2 mobilne podesty dla kamer telewizyjnych.
• 9 szatni z natryskami i węzłami sanitarnymi.
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861
max. pojemność trybun

2016
max. pojemność 

z wykorzystaniem płyty boiska
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Hala w liczbach

Aranżacje widowisk
W zależności od wydarzenia istnieje możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni hali. Poniżej prezentujemy trzy 
warianty: 1. układ meczowy (koszykówka), 2. gala boksu, 3. ustawienie koncertowe.
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