Regulamin korzystania z ogrodu znajdującego się na dachu budynku
Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie
1. Ogród na dachu budynku Centrum Nauki Kopernik (dalej „Ogród”) dostępny jest dla
zwiedzających :
1) w okresie od 1 maja do 31 sierpnia w godzinach od 10.00 do 20.00,
2) w okresie od 1 września do 31 października w godzinach 10.00 do 17.00.
3) w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia Ogród jest nieczynny.
2. Centrum Nauki Kopernik zastrzega sobie prawo zmiany wyżej wskazanych terminów.
Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są na stronie internetowej
www.kopernik.org.pl oraz przy wejściu do Ogrodu.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ogrodu zobowiązane są do przestrzegania zapisów
niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz
pracowników ochrony.

4. W uzasadnionych przypadkach Centrum Nauki Kopernik zastrzega sobie prawo do tymczasowej
zmiany zasad udostępniania Ogrodu oraz wprowadzenia dodatkowych zasad przebywania na tym
terenie przez zwiedzających. Informacje dotyczące wprowadzanych zmian podane zostaną na
stronie internetowej www.kopernik.org.pl oraz przy wejściu do Ogrodu.
5. Wejście do Ogrodu możliwie jest jedynie przez rampę południową (od strony Mostu
Świętokrzyskiego) natomiast wyjście przez rampę północną (od strony Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego).
6. Wstęp do Ogrodu jest bezpłatny.
7. Wstęp do Ogrodu nie jest możliwy w czasie burz i silnego wiatru.
8. Na terenie Ogrodu może przebywać określona liczba osób, której przekroczenie oznacza, że
kolejne osoby będą musiały poczekać na wejście do Ogrodu.
9. Na terenie Ogrodu dozwolony jest jedynie ruch pieszy po wyznaczonych alejkach,w szczególności
zabrania się jazdy rowerem, na łyżworolkach, deskorolce, itp.
10. Osobom przebywającym na terenie Ogrodu zabrania się:
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1) wprowadzania zwierząt (poza psami-przewodnikami),
2) niszczenia roślin i małej architektury,
3) wychylania się przez balustrady,
4) wchodzenia na mur (barierki) oraz rabaty kwiatowe,
5) zrzucania jakichkolwiek przedmiotów z dachu,
6) picia alkoholu,
7) zażywania substancji psychoaktywnych,
8) palenia papierosów (zakaz obejmuje także używanie papierosów
elektronicznych),
9) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej.
11. Na terenie Ogrodu zabrania się przebywania osobom pozostającym pod wpływem alkoholu.
12. Na terenie Ogrodu zabrania się przebywania osobom pozostającym pod wpływem substancji
psychoaktywnych.

13. Uzyskania zgody Centrum Nauki Kopernik wymaga:
1) organizacja na terenie Ogrodu imprezy lub spotkania,
2) prowadzenie na terenie Ogrodu obserwacji lub badań naukowych,
3) przebywanie na terenie Ogrodu poza godzinami wskazanymi w pkt. 1. niniejszego regulaminu.
14. W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie na terenie Ogrodu działań wymienionych w pkt 13.
należy skontaktować się z Centrum Nauki Kopernik za pośrednictwem poczty elektronicznej –
napisać na adres: info@kopernik.org.pl.
15. Centrum Nauki Kopernik nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby
przebywające na terenie Ogrodu, wynikające z nieprzestrzegania przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz zapisów niniejszego regulaminu, a także za mienie wniesione lub
pozostawione na terenie Ogrodu.
16. Centrum Nauki Kopernik zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Ogrodu osób
nieprzestrzegających zapisów niniejszego regulaminu bądź niestosujących się do poleceń
pracowników lub pracowników ochrony Centrum.

…………..……………………………………………………………………
(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik)

Wersja: 20 maja 2020 roku

