
Zarządzenie nr 14/2022 
Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik 

z dnia 24 marca 2022 r. 
 

w sprawie: 

wprowadzenia regulaminu specjalnej promocji pn. „Studenckie piątki”  
organizowanej w Centrum Nauki Kopernik i Planetarium Centrum Nauki Kopernik  

 
 

Na podstawie § 7 ust. 2 lit. e) Statutu Centrum Nauki Kopernik, zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadzam regulamin specjalnej promocji pn. „Studenckie piątki” organizowanej w Centrum Nauki 

Kopernik i Planetarium Centrum Nauki Kopernik, w brzmieniu wskazanym w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją i aktualizację niniejszego zarządzenia jest 

Kierownik Działu Promocji i Komunikacji. 

 

 

 
…………………………..……………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 

 
 

 
 
 
 
 
  
  



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2022 
 
 

 
REGULAMIN 

 
specjalnej promocji pn. „Studenckie piątki” organizowanej w Centrum Nauki Kopernik i 

Planetarium Centrum Nauki Kopernik  
 
1. Organizatorem specjalnej promocji pod nazwą „Studenckie piątki” jest Centrum Nauki Kopernik z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy 00-390), dalej jako 
„Organizator”  

2. Uczestnikiem promocji może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie przekroczyła 26 roku 
życia i posiada ważną legitymację studencką (dalej „Uczestnik”) 

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do 
postanowień regulaminów Zwiedzania Wystaw Centrum Nauki Koperniki Planetarium dostępnych 
na stronie www.kopernik.org.pl/dokumenty. 

4. Promocja ograniczona jest w czasie i jest ważna wyłącznie: 1 kwietnia, 8 kwietnia, 22 kwietnia, 6 
maja, 13 maja, 20 maja i 27 maja 2022 roku. 

5. Warunkiem skorzystania z promocji „Studenckie piątki” jest zakup biletu na seans w Planetarium 
na dzień objęty promocją, a następnie okazanie biletu tego samego dnia w kasie Centrum Nauki 
Kopernik razem z ważną legitymacją studencką. 

6. Okazany bilet upoważnia do 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) zniżki na bilety ulgowy na 
Wystawy ważny w dniu promocji – bilet po zniżce kosztuje więc 5 zł.  

7. Ceny biletów do Planetarium oraz Centrum Nauki Kopernik znajduje się na stronie internetowej 
https://www.kopernik.org.pl/wizyta/ceny-biletow. 

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami w Centrum Nauki Kopernik i Planetarium. 
9. Organizator zastrzega, że liczba biletów w promocji jest ograniczona do liczby biletów 

udostępnionych na seanse w Planetarium oraz liczby wolnych biletów na wystawy dostępnych w 
dniu promocji, a wynikających z przepustowości budynku.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli wieku osób chcących wziąć udział w promocji 
poprzez prośbę o okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego wiek 
oraz ważnej legitymacji studenckiej. Osoba która odmówi okazania w/w dokumentów nie może 
skorzystać z promocji. 

11. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy 
Regulaminu Zwiedzania Wystaw Centrum Nauki Kopernik oraz Regulaminu Planetarium 
dostępne na stronie www.kopernik.org.pl/dokumenty.   

 
 
 

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