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I. Ogólne wytyczne

1. Zajęcia dydaktyczne trwają do 60 minut (w zależności od grupy docelowej).
2. Dzieci  do  13  roku  życia  biorą  udział  w  zajęciach  jedynie  z  dorosłym  opiekunem,  który  

wspólnie z nimi wykonuje doświadczenia i odpowiada za ich bezpieczeństwo.
3. Na jednego opiekuna  nie może przypadać więcej niż troje dzieci, wyjątek stanowią grupy 

zorganizowane (1 opiekun na 15 osób). 
4. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona, obwiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna 

(pod numerem +48 660 481 635).
5. Korzystając  z  zajęć  organizowanych  w  czasie  ferii,  można  zakupić  bilet  uprawniający  do 

zwiedzania sali w promocyjnej cenie. 
6. Bilet  należy  wykupić  3  dni przed  planowaną  datą  zajęć,  niewykupienie  biletu  powoduje 

anulowanie rezerwacji.
7. Warunkiem wejścia jest okazanie biletu uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach.
8. Po rozpoczęciu zajęć, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia. 
9. W  przypadku  nieobecności  na  zajęciach,  w  tym  z  powodu  spóźnienia,  koszt  biletu  nie 

będzie zwracany. 

II. Przebieg zajęć

1. Do pracowni uczestnicy zajęć wchodzą w obecności osoby prowadzącej zajęcia i zapoznają 
się z regulaminem BHP.

2. Zobowiązuje  się  wszystkich  uczestników  do  ścisłego  przestrzegania  przepisów  BHP 
dotyczących wykonywania ćwiczeń oraz poleceń prowadzących zajęcia.

3. Podczas  trwania  zajęć  uczestnicy  są  zobowiązani  do  stosowania  wymaganych  środków 
ochrony osobistej np. fartuch, okulary ochronne, rękawice. Bezwzględnie należy spiąć długie 
włosy.

4. Obowiązkiem  każdego  uczestnika  jest  utrzymanie  porządku  na  stanowisku  pracy  oraz 
w pracowni.

5. Wszelkie  czynności  w  trakcie  zajęć  należy  przeprowadzać  z  zachowaniem  należytych 
środków ostrożności, aby nie uszkodzić sprzętu oraz nie narażać na niebezpieczeństwo siebie 
i innych.

6. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zgłosić się do prowadzącego i podać 
okoliczności wypadku.

7. W pracowni zabrania się jedzenia i picia.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania zajęć przez uczestników.
9. Istnieje  możliwość  dokumentacji  fotograficznej  ze  strony  pracowników  CN  Keplera-CP 

i możliwość publikowania zdjęć w celach marketingowych.
10. We  wszystkich  sprawach  nieobjętych  regulaminem  należy  zgłaszać  się  do  osoby 

prowadzącej zajęcia.

III. Postanowienia końcowe

Regulamin korzystania z pracowni CN Keplera-CP stanowi uzupełnienie Regulaminu zwiedzania 
Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze i nie wyłącza stosowania jego postanowień.
Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


