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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2022 

 

 

Regulamin specjalnych pokazów  

organizowanych corocznie w związku z Walentynkami  

w Planetarium Centrum Nauki Kopernik (dalej jako: „Planetarium”) 

 

1. Organizatorem specjalnych pokazów walentynkowych, które odbywają się corocznie w Planetarium 

(dalej łącznie zwanych „Pokazami”) jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy 00-390), dalej jako „Organizator”.  

2. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które wezmą udział w Pokazach (dalej zwanych 

„Uczestnikami”). Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego 

regulaminu oraz do postanowień regulaminu Planetarium dostępnego na stronie: 

www.planetarium.kopernik.org.pl. 

3. Pokazy, to specjalne prowadzone na żywo przez prezenterów Planetarium wydarzenia, z których 

każdy będzie trwać ok. 45 minut. Tematyka Pokazów będzie dotyczyć wątków szeroko pojętej 

astronomii i astronautyki. 

4. Pokazy organizowane są co roku w związku z Walentynkami. Szczegółowe terminy i godziny 

Pokazów oraz ich nazwy dostępne są na stronie internetowej https://www.kopernik.org.pl/.  

5. Warunkiem wstępu na Pokaz jest zakup biletu w kasie Planetarium lub w systemie sprzedaży on-

line oraz ukończone 15 lat.  

6. Cena biletu wstępu dla jednej osoby na jeden Pokaz znajduje się na stronie internetowej 

https://www.kopernik.org.pl/  

7. Organizator zastrzega, że liczba miejsc na każdy z Pokazów jest ograniczona i zgodna z dostępną 

do sprzedaży liczbą miejsc na sali Planetarium. Sprzedaż biletów na Pokazy będzie prowadzona 

do wyczerpania puli biletów. 

8. Organizator zastrzega, że 4 bilety na każdy z Pokazów będzie można nabyć pojedynczo, natomiast 

pozostałe bilety będzie można nabyć jedynie w postaci dwuosobowych pakietów.   

9. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli wieku osób chcących wziąć udział  

w Pokazach poprzez żądanie okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem 

potwierdzającego wiek.   

10. Organizator przewiduje możliwość wyświetlenia dedykacji przygotowanej przez Uczestników na 

kopule Planetarium przed rozpoczęciem każdego z Pokazów. Warunkiem wyświetlenia dedykacji 

jest przesłanie jej najpóźniej na 3 dni robocze przed Pokazem, za pomocą formularza dostępnego 

na stronie internetowej www.planetarium.kopernik.org.pl, podając: imię, nazwisko, numer 

rezerwacji, adres mailowy, treść dedykacji oraz dane pokazu, przed którym dedykacja ma zostać 

wyświetlona. Dedykacja może liczyć maksymalnie 140 znaków. Organizator zastrzega sobie 

możliwość redagowania treści dedykacji oraz odmowy wyświetlania dedykacji, której treść będzie 

niezwiązana z tematyką Pokazów lub niezgodna z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi 
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oraz przepisami prawa. Na każdym z Pokazów wyświetlonych zostanie nie więcej niż 15 dedykacji. 

O wyświetleniu dedykacji decydować będzie kolejność ich nadesłania. O wyświetleniu dedykacji 

decydować będzie kolejność ich nadesłania.  

11. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy 

Regulaminu Planetarium dostępnego na stronie https://www.kopernik.org.pl.   

12. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Pokazu jest Organizator, którego 

pełna nazwa i siedziba zostały wskazane w treści Regulaminu.  

13. Warunkiem udziału w Pokazie i wyświetlenia dedykacji jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

14. Dane przetwarzane będą dla celów organizacji Pokazu. 

15. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora 

oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.   

16. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 

z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

17. Uczestnik może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.    

18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do uczestnictwa 

w Pokazie i wyświetlenia dedykacji.  

19. Decyzje dotyczące podanych przez Uczestnika danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany.  

20. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora 

ochrony danych, pisząc na adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres 

email: planetarium@kopernik.org.pl.  

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 

Uczestnika.  

 

 

  

  

…………………………..……………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 
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