REGULAMIN
udziału w spektaklu pod nazwą: „Wyprawa po deszcz”
(zwany dalej „Regulaminem”)
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezie specjalnej pod nazwą:
„Wyprawa po deszcz” (zwanej dalej „Spektaklem”).

2.

Organizatorem Spektaklu jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy: 00-390) (zwane dalej „CNK”).

3.

Spektakl odbędzie się w dniach 6 i 7 grudnia 2014 r. w siedzibie CNK w Sali
Audytoryjnej Centrum Konferencyjnego Kopernik, przy czym każdego dnia Spektakl
odbędzie się w dwóch terminach, o godzinie 12:15 oraz o godzinie 15:15.

4.

Spektakl będzie trwał ok. 45 (słownie: czterdzieści pięć) minut bez przerw.
§2
Udział w Spektaklu

1.

Spektakl jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 (słownie: trzech) do 6
(słownie: sześciu) lat.

2.

Dzieci mogą uczestniczyć w Spektaklu tylko pod opieką dorosłych, przy czym na każdą
osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 3 (słownie: troje) dzieci pozostających
pod jej opieką.

3.

Udział w Spektaklu jest odpłatny i wynosi 15 zł brutto (słownie złotych brutto:
piętnaście) za 1 (słownie: jedną) osobę; na każdy Spektakl w dniu 6 grudnia 2014 r.
dostępnych jest 200 (słownie: dwieście) miejsc; na Spektakle w dniu 7 grudnia 2014 r.
dostępnych jest:
1) o godzinie 12:15 130 (słownie: sto trzydzieści) miejsc;
2) o godzinie 15:15 200 (słownie: dwieście) miejsc.

4.

Bilety są do nabycia:
1) w kasach CNK – w dniu Spektaklu;
2) w specjalnej kasie w Centrum Konferencyjnym Kopernik – czynnej wyłącznie w dniu
danego Spektaklu w godz. 10:00 – 15:30, z zastrzeżeniem, że w tej kasie bilety do
CNK, jak też na inne atrakcje można kupić wyłącznie łącznie z zakupem biletu na
Spektakl
i w ilości odpowiadającej ilości biletów zakupionych na Spektakl;
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3) w sprzedaży za pomocą systemu zakupu online – sprzedaż rozpocznie na co
najmniej 14 (słownie: czternaście) dni przed datą danego Spektaklu.
5.

Dokonanie zakupu biletu na Spektakl oznacza akceptację Regulaminu.

6.

Zwroty biletów są możliwe:
1) do 7 (słownie: siedmiu) dni przed datą Spektaklu;
2) w przypadku odwołania albo trwałego przerwania Spektaklu.

7.

Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:
1) w kasach CNK gotówką lub na kartę płatniczą zgodnie z formą w jakiej płatność
została dokonana;
2) na numer rachunku z którego został dokonany przelew.

8.

Podczas Spektaklu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku
bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody CNK.
§3
Postanowienia końcowe

1.

Regulamin dostępny jest w siedzibie CNK oraz na stronie internetowej pod adresem:
http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/wyprawa-po-deszcz/.

2.

Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane przez CNK i wymagają ogłoszenia w trybie
przewidzianym dla publikacji Regulaminu zgodnie z ust. 1 powyżej.

3.

CNK zastrzega sobie możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Spektaklu,
w

razie

gdyby

taka

konieczność

spowodowana

została

awarią

techniczną,

prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa
lub siłą wyższą.
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