
 

BR.0210.1.6.2023 

Zarządzenie nr 6 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wstępu  

do Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 2 i 11  Statutu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam, 

co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin wstępu do Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku, 

stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2023 r. 

 

                 Rektor  

   Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 

  



Załącznik  

do Zarządzenia nr 6 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

Regulamin wstępu do Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku 

 

1. Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku jest czynne według ustalonego 

harmonogramu. Informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Planetarium,  

a także ich zmiany podawane są do wiadomości na stronie 

www.planetarium.uwb.edu.pl oraz www.szkoly.uwb.edu.pl. 

2. Seanse oraz inne wydarzenia w Planetarium dostępne są zarówno dla grup 

zorganizowanych, jak i odwiedzających indywidualnie. Wstęp do Planetarium 

(seanse filmowe, inne wydarzenia edukacyjne) jest płatny. Cennik biletów, 

określony odrębnym zarządzeniem rektora, znajduje się na stronie internetowej 

www.planetarium.uwb.edu.pl  oraz www.szkoly.uwb.edu.pl. 

3. Podstawą wejścia do Planetarium jest posiadanie ważnego biletu na określony 

seans/wydarzenie.   

4. Bilety można zakupić on-line poprzez stronę internetową www.bilety.uwb.edu.pl 

oraz w biletomatach Uniwersytetu w Białymstoku. Zasady zakupu biletów określa  

Regulamin sprzedaży biletów do Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku. Wstęp 

dla grup zorganizowanych możliwy jest dla całej grupy łącznie na podstawie biletu 

grupowego.  

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

popularyzacji nauki i edukacji, jak np. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Noc 

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

Dni Uniwersytetu, przyjmowania i oprowadzania gości Uniwersytetu, kierownik 

Centrum Popularyzacji Nauki może wyrazić zgodę na zwolnienie z opłaty. 

6. Jednorazowo do Planetarium mogą wejść maksymalnie 32 osoby.  

7. Seanse oferowane przez Planetarium są dostępne dla dzieci, które ukończyły 3 rok 

życia, z zastrzeżeniem pkt 10. 

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

w seansach i wydarzeniach w Planetarium tylko pod opieką dorosłych. 

http://www.planetarium.uwb.edu.pl/
http://www.szkoly.uwb.edu.pl/
http://www.planetarium.uwb.edu.pl/
http://www.szkoly.uwb.edu.pl/
http://www.bilety.uwb.edu.pl/


9. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność za zachowanie 

uczestników ponoszą opiekunowie, którzy mają obowiązek przebywania w sali 

Planetarium wspólnie z podopiecznymi. 

10. Dolna granica wieku widzów poszczególnych filmów określana jest przez 

dystrybutora i podawana na stronie internetowej Planetarium. 

11. Do sali Planetarium należy udać się najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem 

seansu. Seans rozpoczyna się o godzinie wskazanej na bilecie. Po rozpoczęciu 

seansu nie ma możliwości wstępu na salę. 

12. Zalecane jest niewychodzenie z sali projekcyjnej podczas seansu. 

13. 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, 

 używania podczas seansów jakichkolwiek urządzeń emitujących światło, 

 dotykania wyposażenia technicznego i elektronicznego, a także niszczenia 

jakichkolwiek elementów wyposażenia.   

14.  W Planetarium niedozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie w trakcie seansu.   

15.  Przed wejściem do Planetarium odzież wierzchnią, plecaki, torby, walizki, parasole 

należy pozostawić w szatni.  

16.  Osoby zakłócające przebieg projekcji, np. używające urządzeń emitujących 

światło, hałasujące podczas projekcji lub w inny sposób zakłócające przebieg 

seansu – mogą zostać poproszone o opuszczenie sali Planetarium. W takiej 

sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów biletów. 

17. Osoby przebywające w Planetarium zobowiązane są do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi. W przypadku 

niepodporządkowania się zasadom regulaminu oraz poleceniom obsługi, osoba 

nieprzestrzegająca przepisów na polecenie pracownika Planetarium, ma 

obowiązek opuszczenia Planetarium. Osobie, która została zobowiązana do 

opuszczenia Planetarium, nie przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów. 

18. Prezentowane seanse (w szczególności 3D) mogą dostarczać 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. 

19. Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach mogą uczestniczyć 

w  seansie bez konieczności przesiadania się na fotel. Obsługa sali Planetarium 

wskazuje miejsce ustawienia wózka inwalidzkiego. W związku z ograniczoną 

przestrzenią w sali Planetarium jednorazowo może przebywać jedna osoba 

poruszająca się na wózku. 

20. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do 

natychmiastowego opuszczenia Planetarium wskazanymi wyjściami oraz do 

podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną. 

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

drogą mailową: cpn@uwb.edu.pl. 

22. Kierownik CPN może zarządzić zamknięcie Planetarium w dni regulaminowo 

otwarte ze względów organizacyjnych bądź technicznych oraz w razie problemów 

technicznych wprowadzić zmiany w repertuarze. 
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