
REGULAMIN MOBILNEGO PLANETARIUM 

Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w  Niepołomicach 

1. Planetarium mobilne jest obiektem przeznaczonym dla celów popularyzacji astronomii poprzez prowadzone w nim seanse, 

wykłady i prelekcje. 

2. Ze względu na rozmiary kopuły w seansie może uczestniczyć jednorazowo 25 osób dorosłych lub 35 dzieci 

w wieku od 5 do 10 lat. Widzowie w czasie seansu powinni siedzieć na matach, na podłodze 

i nie opierać się o nadmuchiwane ściany. Wstęp do namiotu jest możliwy tylko w czystym obuwiu do użytku wewnętrznego, bez 

toreb, plecaków i odzieży zewnętrznej. 

3. Uruchomienie planetarium mobilnego wymaga od zamawiającego spełnienia następujących warunków: 

 udostępnione pomieszczenie, w którym zostanie rozstawiona nadmuchiwana kopuła powinno spełniać  obowiązujące 

normy BHP dla przebywania w nim ludzi (w szczególności dzieci) oraz odpowiedniej wentylacji, 

 pomieszczenie to powinno mieć odpowiednie wymiary (7m x 9m oraz wysokości 4m), aby rozstawić nadmuchiwaną 

kopułę o rozmiarach 6 x 6 m oraz wysokość 3.4 m. W szczególności wszystkie elementy zwisające z sufitu takie jak 

lampy, zraszacze, itp. powinny być wyżej niż 3.4 m, 

 pomieszczenie powinno zabezpieczać namiot przed hałasem zewnętrznym, 

 pomieszczenie powinno być udostępnione na godzinę przed rozpoczęciem seansu oraz godzinę po jego zakończeniu 

w celu rozstawienia i złożenia namiotu i aparatury, 

 w czasie trwania seansu należy zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w namiocie 

 zapewnienie zasilania prądem sieciowym 230V umożliwiające pobór około 1 kW, 

 dla osób postronnych dostęp do namiotu oraz pozostałej aparatury planetaryjnej  jest zabroniony. 

4. Seanse w planetarium odbywają się w ciemnościach, dlatego obowiązuje bezwzględny zakaz:  

 używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło, 

 osoby (w szczególności dzieci) posiadające obuwie emitujące światło, zobowiązane są do jego zdjęcia, 

 fotografowania i nagrywania, 

 spożywania posiłków i picia napojów (w szczególności gumy do żucia, napojów alkoholowych i środków odurzających), 

wnoszenia niebezpiecznych narzędzi. 

5. Seanse w planetarium zawierają efekty stroboskopowe, które mogą wywołać niepożądane efekty jak zawroty głowy, nudności 

czy napady epilepsji. 

6. Wchodzenie i wychodzenie z namiotu projekcyjnego powinno odbywać się na polecenie prowadzącego seans na tyle sprawnie, 

aby nie doszło do spadku ciśnienia w namiocie. W razie wystąpienia takiej sytuacji wejście do namiotu zostanie zamknięte aż do 

ponownego napompowania namiotu. 

7. W planetarium obowiązuje całkowity zakaz wstępu i przebywania dla osób będących pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających. 

8. W trakcie trwania seansu oraz zajęć edukacyjnych należy zachowywać się zgodnie z zasadami kultury osobistej obowiązującymi 

w miejscach publicznych, a w szczególności należy pozostać na miejscach zajętych przed rozpoczęciem seansu oraz zachować 

ciszę. 

9. Po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wejścia do planetarium. 

10. Opuszczenie namiotu w trakcie trwania seansu skutkuje brakiem możliwości powrotu do planetarium bez zwrotu kosztów. 

11. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność za zachowanie uczestników ponoszą opiekunowie, którzy mają 

obowiązek przebywania w planetarium. 

12. Osoby zachowujące się niestosownie będą upomniane. Jeśli upomnienie nie poskutkuje, prowadzący seans ma prawo wyprosić 

osoby naruszające regulamin lub przerwać seans bez zwrotu kosztów. 

13. W razie wystąpienia sytuacji stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla słuchaczy takich jak pożar, awaria, złe samopoczucie czy 

naganne zachowanie słuchaczy, prowadzący zobowiązany jest do awaryjnego złożenia namiotu poprzez uniesienie jego bocznej 

ściany. W takiej sytuacji seans nie będzie kontynuowany. 

14. Ze względu na liczny sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia seansu, zamawiający ma obowiązek zapewnienia 

podwójnego miejsca parkingowego dla pojazdów Obserwatorium.  

15. Uczestnictwo w seansach i zajęciach edukacyjnych, prowadzonych w planetarium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 

Zapoznałem się z niniejszym regulaminem:  ............................................................................. 

(miejscowość, data i podpis) 


