Regulamin Warsztatów Familijnych

1.

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Centrum Nauki
Kopernik (dalej „CNK”) warsztatach familijnych (dalej „Warsztaty”).

2.

W Warsztatach mogą brać udział wyłącznie dzieci, które ukończyły 5. rok życia i
jednocześnie nie ukończyły 9. roku życia. Dzieci w innym wieku niż wskazany powyżej
nie mogą brać udziału w Warsztatach. W sali w trakcie trwania Warsztatów mogą
przebywać wyłącznie ich uczestnicy biorący udział w zajęciach.

3.

W przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka, CNK ma prawo żądać dokumentu
potwierdzającego wiek.

4.

Na Warsztaty należy zgłosić się na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć bezpośrednio
do Saloniku (znajdującego się przy wejściu głównym do CNK) wraz z wydrukowanym
lub wyświetlonym na ekranie smartfonu biletem zawierającym kod QR oraz
dokumentem potwierdzającym wiek dziecka.

5.

Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na Warsztaty. W takim przypadku, jak także
w przypadku nieskorzystania z Warsztatów, zwrot kosztów nie przysługuje.

6.

Dzieci biorą udział w zajęciach jedynie razem z dorosłym opiekunem, który odpowiada
za ich bezpieczeństwo i wspólnie z nimi wykonuje doświadczenia .

7.

Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż troje dzieci.

8.

Dzieci biorące udział w Warsztatach muszą pozostawać pod opieką dorosłego
opiekuna przez cały czas trwania Warsztatów. Opiekun biorący udział w Warsztatach z
dzieckiem ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

9.

CNK ma prawo żądać usunięcia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej
usunięcia.

10.

Warunkiem udziału w Warsztatach jest dokonanie rezerwacji za pośrednictwem strony
internetowej www.bilety.kopernik.org.pl na zasadach określonych w Regulaminie
zakupu biletów online.

11.

CNK zastrzega, że w Warsztatach może brać udział ograniczona liczba uczestników.

12.

Sprzedaż biletów na Warsztaty będzie możliwa pod warunkiem dostępności wolnych
miejsc.

13.

Opłata za bilet dla jednego dziecka na Warsztaty wynosi 30,00 zł. Jeden bilet uprawnia
do udziału w zajęciach jedno dziecko oraz maksymalnie dwóch pełnoletnich
opiekunów.

14.

Bilet wstępu na Warsztaty nie uprawnia do wejścia na wystawy stałe oraz inne atrakcje
CNK.

15.

Zwrot biletów możliwy jest w terminie 7 dni przed datą Warsztatów. W tej sprawie
należy wysłać e-mail na adres zwroty@kopernik.org.pl podając numer rezerwacji.

16.

Na Warsztatach obowiązuje zakaz jedzenia. Zakaz obowiązuje zarówno dzieci jak i
opiekunów.

17.

Uczestnikom Warsztatów zabrania się ich nagrywania.

18.

Regulamin Warsztatów Familijnych stanowi uzupełnienie Regulaminu zwiedzania CNK
i nie wyłącza stosowania jego postanowień.

