Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 812018
REGULAMIN UDZIAŁU W IMPREZIE SPECJALNEJ
,,Wieczory dla dorosłych”
I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem"), został opracowany przez
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
20 (zwane dalej „Organizatorem") w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Organizator organizuje imprezę specjalną o nazwie „Wieczory dla dorosłych" (zwaną
dalej „Imprezą"), której poszczególne edycje będą organizowane zgodnie z
niniejszym

Regulaminem,

a

ich

terminy

zostaną

podane

na

stronie

www.kopernik.org.pl, każdorazowo nie później, niż na trzy miesiące przed kolejną
planowaną edycją Imprezy.
3. Impreza będzie odbywać się w budynku Centrum Nauki Kopernik i Planetarium Niebo
Kopernika przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej zwanymi „Terenem")
w godzinach podanych przez Organizatora na stronie www.kopernik.org.pl.
II. Bilety
1. Impreza jest biletowana, koszt jednego biletu wstępu wynosi 35 zł.
2. Wstęp na Imprezę wymaga zakupu biletu, którego można dokonać:
a) na stronie internetowej

Organizatora pod adresem: www.kopernik.org.pl,

w zakładce Bilety online, na zasadach określonych w Regulaminie zakupu biletów
online;
b) w kasach Organizatora w dniu Imprezy do godz. 21.30.
3. Organizator zastrzega, że w Imprezie może brać udział ograniczona liczba
uczestników. Sprzedaż biletów będzie możliwa pod warunkiem dostępności wolnych
miejsc.
III. Impreza
1. Kolejne edycje Imprezy będą odbywać się w terminach wskazanych przez
Organizatora w sposób określony w pkt. I Regulaminu.
2. Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Organizator zastrzega
sobie możliwość weryfikacji wieku na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. Uczestnik Imprezy może spożywać alkohol zakupiony jedynie na Terenie Imprezy
w miejscu do tego przeznaczonym.

4. Na Terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora
jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji
politycznej.
5. Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie

w sferze

poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu
lub utratę zdrowia.
IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy oraz prawo
do ustalenia i zmiany programu Imprezy.
2. Integralną częścią Regulaminu są Regulamin Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik
oraz Regulamin Planetarium Niebo Kopernika; w przypadku rozbieżności pomiędzy
zapisami regulaminów, decydujące są zapisy Regulaminu Imprezy.
3. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje,
że wykonanie jego zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe
ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności:
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających
energię elektryczną.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione
na Terenie Imprezy.
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