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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr __/2022 

 

Regulamin zwiedzania Centrum Nauki Kopernik  

podczas wydarzenia Noc Muzeów w dniach 14-15 maja 2022 r. 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

§ 1  

1. Regulamin określa zasady zwiedzania wystaw Centrum Nauki Kopernik (zwanym dalej 

„CNK”) oraz udziału w pokazach w Planetarium podczas wydarzenia Noc Muzeów w 

dniach 14-15 maja 2022 r. w godzinach 20:00-24:00 (14 maja 2022 r.) oraz 24.00-1.30 

(15 maja 2022 r.) zwanego dalej „Wydarzeniem”. 

2. Zwiedzanie wystaw CNK w ramach Wydarzenia odbędzie się w 3 (trzech) turach: 20:00-

21:30, 22:00-23:30, 00:00-01:30. Godziny otwarcia Planetarium: od 20:00 do 01:30, przy 

czym ostatni pokaz rozpocznie się o godzinie 01:00.  

3. W przestrzeni wystaw CNK otwarte będą następujące ekspozycje: wystawa Strefa 

Eksperymentowania, wystawa Przyszłość jest dziś, wystawa GraMY-Wygramy, 

Majsternia oraz Teatr Wysokich Napięć. Podczas Wydarzenia zamknięte będą: 

Laboratoria, Teatr Robotyczny oraz Bzzz!. 

 

§ 2 

1. Zwiedzanie wystaw CNK i udział w pokazach w Planetarium w ramach Wydarzenia są 

bezpłatne, przy czym wejście wymaga okazania bezpłatnego biletu wstępu na 

Wydarzenie (zwanego dalej w liczbie pojedynczej „Biletem”, zaś w liczbie mnogiej 

„Biletami”). 

2. Bilety można rezerwować w następujący sposób: 

1) od 9 maja 2022 r., za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: 

info@kopernik.org.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 225964100, 

2) od 10 maja 2022 r. w kasach CNK. 

3. Rezerwacja Biletów jest możliwa do wyczerpania miejsc. 

4. W ramach jednej rezerwacji można otrzymać maksymalnie 4 (cztery) Bilety na wystawy 

CNK oraz 4 Bilety do Planetarium. 

5. W przypadku niewykorzystania przez zwiedzających części zarezerwowanych Biletów, 

CNK zastrzega możliwość wpuszczenia dodatkowej puli osób nieposiadających Biletów, 

przy czym może to nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy to nie spowoduje przekroczenia 

limitu bezpieczeństwa. 
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§ 3 

1. Ze względów bezpieczeństwa w budynku CNK może przebywać jednocześnie 

maksymalnie 1200 (jeden tysiąc dwieście) osób. W przypadku zagrożenia przepełnienia 

budynku CNK, wstrzymane zostanie wpuszczanie osób do momentu, w którym będzie 

możliwe wejście do budynku CNK kolejnych zwiedzających, bez zagrożenia 

przekroczenia limitu określonego w niniejszym ustępie. 

2. Podczas Wydarzenia nie jest możliwe zajmowanie miejsca w kolejce dla grup. 

3. Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem oraz kobiety w ciąży z osobą towarzyszącą są 

uprawnione do wejścia do CNK bez oczekiwania w kolejce, jeśli limit, o którym mowa w 

ust. 1 powyżej nie zostanie przekroczony. 

4. Podczas Wydarzenia wejście na wystawy CNK znajduje się przy Wejściu Głównym, zaś 

wyjście jest możliwe przez Centrum konferencyjne. Wejście do Planetarium i wyjście z 

Planetarium nie ulega zmianie. 

5. W ramach Wydarzenia nie będzie możliwości wymiany voucherów na Bilety. 

 

 § 4 

1. Regulamin ma charakter uzupełniający względem regulaminu zwiedzania Centrum Nauki 

Kopernik oraz regulaminu Planetarium. W przypadku sprzeczności postanowień 

Regulaminu z regulaminem zwiedzania CNK lub regulaminem Planetarium 

pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Podczas Wydarzenia zwiedzający 

zobowiązani są do przestrzenia Regulaminu, regulaminu zwiedzania Centrum Nauki 

Kopernik oraz regulaminu Planetarium (zwanych dalej łącznie „Regulaminami”). 

2. Regulaminy dostępne są w siedzibie CNK oraz na jego stronie internetowej: 

www.kopernik.org.pl.  

 

 

 

       …………………….………………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 

http://www.kopernik.org.pl/

