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1. 1. Planetarium jest obiektem przeznaczonym dla celów popularyzacji astronomii poprzez 

prowadzone w nim seanse, wykłady i prelekcje. 

2. W seansach mogą uczestniczyć osoby dorosłe i dzieci powyżej 5. roku życia. Obsługa 

planetarium ma prawo nie wpuścić na salę projekcyjną osób z dziećmi, które nie ukończyły 5 lat. 

3. Osoby nieletnie mogą przebywać w planetarium wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

4. Seanse w planetarium odbywają się w absolutnych ciemnościach, dlatego obowiązuje  

bezwzględny zakaz:  

• używania telefonów komórkowych, oraz innych urządzeń emitujących światło; 

• fotografowania i nagrywania; 

• spożywania posiłków i picia napojów (w szczególności napojów alkoholowych i środków 

odurzających); 

• wnoszenia niebezpiecznych narzędzi; 

• zaśmiecania pomieszczeń planetarium; 

• trzymania obuwia na fotelach i wchodzenia na fotele; 

• dotykania wyposażenia technicznego i elektronicznego, a także niszczenia jakichkolwiek 

elementów wyposażenia. 

1. 5. Seans rozpoczyna się o wskazanej godzinie. Po rozpoczęciu seansu wejście na salę 

planetarium nie jest możliwe. 

2. 6. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność za zachowanie uczestników ponoszą 

opiekunowie, którzy mają obowiązek przebywania w sali planetarium wspólnie z podopiecznymi. 

3. Zalecane jest niewychodzenie z sali projekcyjnej podczas seansu. 

4. 7. W planetarium obowiązuje całkowity zakaz wstępu i przebywania dla osób będących pod 

wpływem alkoholu i/lub środków odurzających. 

5. 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. 

6. 9. Prowadzący seans ma prawo wyprosić osoby naruszające regulamin.  

7. 10. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu dyrekcja lub pracownicy 

obserwatorium i planetarium mogą wezwać odpowiednie służby porządkowe. 

8. 11. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia sali planetarium należy niezwłocznie 

zgłaszać obsłudze. 

12. Prezentowane seanse dostarczają wielu intensywnych bodźców wizualnych i słuchowych, co 

może być niewskazane dla osób z niektórymi schorzeniami (np. z epilepsją, chorobami 

błędnika). Osoby takie uczestniczą w pokazach na własną odpowiedzialność. 

13. Osoby na wózkach mogą uczestniczyć w seansie bez konieczności przesiadania się na fotel. 

Obsługa sali planetarium wskaże miejsce ustawienia wózka inwalidzkiego. 

14. Dla uczestników seansu dostępna jest bezpłatna szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach, 

nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Uczestnictwo w seansach i zajęciach edukacyjnych, prowadzonych w Planetarium jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
 
 
 

 


