
    

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2022 z dnia 10 stycznia 

2022 r. Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik 

 

CENNIK 
WYSTAWY I PAKIETY  
 

 

Rodzaj biletu cena brutto 

BILET NORMALNY 

37,00 zł 
dzień powszedni  

 

39,00 zł  
weekend, wakacje oraz wszystkie dni 

kiedy będą obowiązywały weekendowe 
godziny otwarcia  

PAKIET NORMALNY WYSTAWY I PLANETARIUM 
2D  

47,00 zł 
dzień powszedni 

 

49,00 zł 
weekend, wakacje oraz wszystkie dni 

kiedy będą obowiązywały weekendowe 
godziny otwarcia 

PAKIET NORMALNY WYSTAWY I PLANETARIUM 
3D 

53,00 zł 
dzień powszedni 

 

55,00 zł 
weekend, wakacje oraz wszystkie dni 

kiedy będą obowiązywały weekendowe 
godziny otwarcia 

BILET ULGOWY 
dzieci, młodzież szkolna 2-19 lat, 

− wstęp młodzieży szkolnej za okazaniem legitymacji 
szkolnej 

− studenci i doktoranci (do 26 roku życia włącznie)  

− wstęp za okazaniem ważnej legitymacji 
studenckiej/doktoranckiej 
seniorzy (od 65 roku życia)  

− wstęp za okazaniem dokumentu poświadczającego 
wiek 

− osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunem 

− po okazaniu kopii orzeczenia o niepełnosprawności 
oraz dokumentu ze zdjęciem, 

− emeryci, renciści oraz posiadacze Karty Polaka 

25,00 zł  
dzień powszedni, 

 
26,00 zł  

weekend, wakacje oraz wszystkie dni 
kiedy będą obowiązywały weekendowe 

godziny otwarcia  

PAKIET ULGOWY WYSTAWY I PLANETARIUM 2D  

35,00 zł 
dzień powszedni 

 

36,00 zł 
weekend, wakacje oraz wszystkie dni 

kiedy będą obowiązywały weekendowe 
godziny otwarcia 

PAKIET ULGOWY WYSTAWY I PLANETARIUM 3D  

41,00 zł 
dzień powszedni 

 

42,00 zł 
weekend, wakacje oraz wszystkie dni 

kiedy będą obowiązywały weekendowe 
godziny otwarcia 



    

BILET DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 
przysługuje jednej osobie w zorganizowanej grupie 
liczącej co najmniej 11 osób. Jeden opiekun na całą 
grupę nie płaci za wstęp. Wymagana jest 
wcześniejsza rezerwacja. 

21,00 zł  
 

PAKIET GRUPOWY WYSTAWY I PLANETARIUM 
2D 

31,00 zł 
dzień powszedni 

 

31,00 zł 
weekend, wakacje oraz wszystkie dni 

kiedy będą obowiązywały weekendowe 
godziny otwarcia 

PAKIET GRUPOWY WYSTAWY I PLANETARIUM 
3D 

37,00 zł 
dzień powszedni 

 

37,00 zł 
weekend, wakacje oraz wszystkie dni 

kiedy będą obowiązywały weekendowe 
godziny otwarcia 

Dzieci do 2 roku życia WSTĘP BEZPŁATNY 

 
VOUCHERY NA WYSTAWY I DO PLANETARIUM 

Voucher może zostać zakupiony w kasach lub przez stronę internetową www.bilety.kopernik.org.pl. 
Voucher można wymienić na jednorazowy bilet wstępu na Wystawy lub do Planetarium.  

Przed skorzystaniem z atrakcji voucher należy wymienić w kasie uprzywilejowanej Centrum bądź 
Planetarium lub poprzez stronę www.bilety.kopernik.org.pl na bilet ważny w dowolnie wybranym 
terminie. Wymiana może nastąpić wyłącznie do dnia upływu ważności vouchera i tylko pod 
warunkiem dostępności miejsc w wybranych terminie. 
 

VOUCHER NA WYSTAWY 39,00 zł 

VOUCHER PLANETARIUM 2D 27,00 zł 

VOUCHER PLANETARIUM 3D 33,00 zł 

 

KLUB KOPERNIKA – 220 zł 

Abonament Klubu Kopernika ważny jest przez rok od dnia zakupu.  

LABORATORIA – 230,00 zł 

Warunkiem zakupu biletu wstępu do Laboratorium jest zakup biletu wstępu do CNK zgodnie 
z obowiązującym cennikiem (nie ma możliwości zakupienia tylko biletu do Laboratorium). Zasada 
obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak również grupy zorganizowane.  

Wtorek – piątek (dni robocze) 

Zajęcia w laboratoriach od wtorku do piątku przeznaczone są dla grup zorganizowanych, dla osób 
powyżej 13 roku życia. 

Laboratorium chemiczne, biologiczne, fizyczne i robotyczne cena dotyczy jednych zajęć. 
 

 


