Załącznik do zarządzenia nr 13/2021

Zasady funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik w czasie stanu epidemii COVID-19
I. Ogólne ograniczenia osób przebywających w przestrzeni Centrum Nauki Kopernik.
1. Dopuszczalna liczba zwiedzających to 373 osób odwiedzających wystawy (limity dotyczą
liczby zwiedzających, przebywających w tym samym czasie, w przestrzeniach Centrum
Nauki Kopernik), w tym:
a. W strefie wejścia, która jest niebiletowaną przestrzenią znajdującą się przed kasami
i bramkami (hol, foyer), limit wynosi 32 osoby.
b. W przestrzeń wystaw, która jest podzielona na 6 stref, w których monitorowana jest
liczba zwiedzających obowiązują następujące limity osób tj:
Na parterze:


Wystawa Czasowa (830 m2) – 55 osób



Bzzz! (323 m2) – 22 osób



Re:generacja (1116 m2) – 74 osób



Agora (1003 m2) – 66 osoby

Na piętrze:


Strefa Eksperymentowania – wschód (1308 m2) – 72 osób (w tym Pawilon
Pomarańczowy – 18 osób)



Strefa Eksperymentowania – zachód (960 m2) – 60osób (w tym Pawilon –
4 osoby)



Majsternia (znajdująca się na terenie Strefy Eksperymentowania – zachód, 139
m2) – 9 osoby



Teatr Wysokich Napięć (84 m2) – 4 osoby (w trybie wystawy, nie będą odbywać
się pokazy)

c. Laboratoria są zamknięte do odwołania.
d. Planetarium jest zamknięte do odwołania.
e. Centrum konferencyjne


wynajem przestrzeni Centrum



organizacja wydarzeń on-line



organizacja wydarzeń stacjonarnych – są niedostępne do odwołania

II. Zwiedzający Centrum Nauki Kopernik zobowiązani są do prawidłowego noszenia osłony
ust i nosa.
1. Obowiązku prawidłowego noszenia osłony ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
a. dzieci do ukończenia 5. roku życia,
b. osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju,
zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,
znacznym lub głębokim,
c. osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu trudności w samodzielnym zakryciu
lub odkryciu ust lub nosa.
Osoba powołująca się na wyłączenia obowiązku noszenia osłony ust lub nosa
wskazane w pkt. II pkt. 1 lit. b. lub c. powyżej, zobowiązana jest do przyjścia do
Centrum Nauki Kopernik w obecności policji lub straży miejskiej, która potwierdzi
okazanie jej przez taką osobę zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu
potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim
lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Odmowa podporządkowania się powyższym regulacjom, równoznaczna jest
z rezygnacją z możliwości zwiedzania Centrum Nauki Kopernik bez prawa żądania
zwrotu należności za bilet.
2. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
a. konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
b. umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

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

Strona 2 z 2

