
Regulamin wstępu do 

Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku 

 

1. Planetarium otwarte jest, po wcześniejszej rezerwacji i opłaceniu wstępu:  

− od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 15.00,  

− w piątek od 9.00 do 14.00. 

Planetarium może być dostępne w innych terminach po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Centrum Popularyzacji Nauki. 

2. Rezerwację terminu wstępu do Planetarium (seans filmowy) należy uzgodnić 

mailowo (email: planetarium@uwb.edu.pl) najpóźniej 7 dni przed planowanym 

terminem seansu. 

3. Wstęp do Planetarium (seans filmowy) jest płatny. Cennik biletów określony 

odrębnym zarządzeniem znajduje się na stronie internetowej – 

www.szkoly.uwb.edu.pl 

4. Opłatę za wstęp do Planetarium należy uiścić dokonując wpłaty na wskazane 

konto, co najmniej 5 dni przed uzgodnionym terminem seansu filmowego. 

Numer konta: Bank Millennium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031. 

W tytule przelewu  należy wpisać: „Planetarium, nazwa instytucji, data seansu, 

godzina”. 

5. Podstawą wejścia do Planetarium jest posiadanie potwierdzenia dokonania opłaty 

za wstęp w określonym terminie.   

6. Wstęp do Planetarium w trakcie wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich służących 

popularyzacji nauki i edukacji: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Muzeów, Noc 

Innowacji, Dni Nauki jest bezpłatny. W szczególnych przypadkach, np. organizacji 

dni uniwersytetu, przyjmowania i oprowadzania gości Uniwersytetu, rektor lub 

kanclerz może ustalić inną wysokość opłaty za wstęp lub wyrazić zgodę na 

zwolnienie z opłaty. 

7. Jednorazowo do Planetarium mogą wejść maksymalnie 32 osoby.  

8. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 14 roku życia mogą uczestniczyć w seansach 

i wydarzeniach w Planetarium tylko pod opieką dorosłych. 

9. Opiekę nad grupami szkolnymi i przedszkolnymi sprawują opiekunowie w liczbie 

określonej w przepisach wewnętrznych szkoły/przedszkola uwzględniających 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

10. Dolna granica wieku widzów poszczególnych filmów określona jest przez 

dystrybutora i podana na stronie internetowej Planetarium. 

11. W Planetarium obowiązuje zakaz  

− wnoszenia i spożywania posiłków i napojów. 

− palenia tytoniu i e-papierosów,  

− przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków 
odurzających. 

12. W Planetarium niedozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie w trakcie seansu.   
13. Przed wejściem do Planetarium odzież wierzchnią, plecaki, torby, walizki, parasole 

należy pozostawić w szatni.  
14. Do Planetarium należy udać się 5 minut przed rozpoczęciem seansu. 
15. Po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wstępu na salę. 



16. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do 
natychmiastowego opuszczenia obiektu Planetarium wskazanymi wyjściami oraz 
do podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną. 

17. Uczestnicy seansów oraz wydarzeń organizowanych w Planetarium zobowiązują 

się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag                            

i zaleceń obsługi. 

18. Skargi i wnioski należy kierować do kierownika CPN bezpośrednio, listownie lub 

drogą mailową: cpn@uwb.edu.pl. 

19. Kierownik CPN może zarządzić zamknięcie Planetarium w dni regulaminowo 

otwarte ze względów organizacyjnych bądź technicznych. 
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