WYNAJMIJ PLANETARIUM
oferta dla firm | instytucji
Prywatny, kameralny pokaz nieba, podczas którego
można samodzielnie wybierać to, co chce się zobaczyć?
Nie mamy żadnych przeciwwskazań!
Teraz można wynająć na wyłączność Planetarium
Centrum Nauki Kopernik i wyruszyć do gwiazd
w gronie wybranych osób.

Planetarium
Planetarium w Centrum Nauki Kopernik jest jednym z najnowocześniejszych planetariów
w Europie. Sala projekcyjna wyposażona jest w sferyczny ekran o 16-metrowej średnicy.
Dzięki nowoczesnym technologiom multimedialnym, uczestnicy seansów odnoszą
wrażenie zanurzenia się w obserwowanych, na co dzień niedostępnych światach.
Planetarium to osobny, ciekawy architektonicznie budynek, połączony łącznikiem z resztą
kompleksu Kopernika. Usytuowany jest tuż przy bulwarach wiślanych. Odbywają się tu
pokazy nieba, projekcje filmowe, wykłady, spotkania, a także koncerty i pokazy laserowe.
Sala wyposażona jest w 139 foteli ustawionych w systemie kinowym. Ich oparcia
odchylają się, umożliwiając komfortowe oglądanie obrazu z przodu, a także nad i za sobą.
Budynek ma 3 kondygnacje. Na parterze znajduje się duże foyer (ok. 335 m²), które
można dowolnie zaaranżować. Pierwsze piętro to sala projekcyjna oraz otaczający ją hall.
Na najwyższym poziomie znajduje się taras widokowy, podzielony na część otwartą
i zadaszoną.

Oferta wynajmu Planetarium
Planetarium można wynająć na pojedynczy pokaz, kilka seansów lub na cały dzień.

OPCJA A obejmuje

OPCJA B obejmuje

• wynajem w godzinach 18.00–00.00
• 1 lub 2 wybrane pokazy
w sali projekcyjnej
• ostatni pokaz może rozpocząć się
najpóźniej o godz. 21.00
• przestrzeń wokół sali projekcyjnej
• taras widokowy
• foyer

• wynajem w godzinach 7.00–00.00
• indywidualnie dobrany program
projekcji i pokazów
• przestrzeń wokół sali projekcyjnej
• taras widokowy
• foyer

W wydarzeniu może wziąć
udział nie więcej niż 350 osób.
Całkowity koszt: 20 000 zł netto.

W wydarzeniu może wziąć
udział nie więcej niż 350 osób.
Całkowity koszt: 50 000,00 zł netto.

Liczba miejsc na widowni 139

Liczba miejsc na widowni 139

Kontakt
Centrum Nauki Kopernik
Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
Anna Jasińska
tel. 516 16 92 56
anna.jasinska@kopernik.org.pl
Anna Paterek
tel. 512 90 67 65
anna.paterek@kopernik.org.pl

