
REGULAMIN WYSTAWY �EUREKA�

prowadzonej przez Fundacj¦ Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha

1. Wystaw¦ �Eureka� mo»na zwiedza¢ indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

2. Grup¦ zorganizowan¡ tworzy co najmniej 10 osób zwiedzaj¡cych oraz opiekunowie.

3. Podstaw¡ wej±cia na ekspozycje wystawy �Eureka� jest posiadanie wa»nego biletu wst¦pu

lub zaproszenia.

4. Ceny biletów s¡ okre±lone w cenniku wystawy �ureka"dost¦pnym w siedzibie gªównej wy-

stawy lub na stronie internetowej www.fundacja-eureka.edu.pl.

5. Sprzeda» biletów jest zako«czona 45 min przed planowan¡ godzin¡ zamkni¦cia wystawy.

6. Zakupione bilety nie podlegaj¡ zwrotowi.

7. Sprzeda» biletu ulgowego lub bezpªatnego jest mo»liwa jedynie po okazaniu dokumentu

uprawniaj¡cego do otrzymania zni»ki.

8. Osoby, którym przysªuguje mo»liwo±¢ zakupu biletu ulgowego:

(a) dzieci i mªodzie» szkolna;

(b) studenci do 26-go roku »ycia oraz doktoranci do 35-go roku »ycia;

(c) grupy zorganizowane- niezale»nie od wieku zwiedzaj¡cych;

(d) emeryci i renci±ci;

9. Osoby, którym przysªuguje mo»liwo±¢ otrzymania biletu bezpªatnego:

(a) dzieci do lat 4;

(b) opiekunowie grup zorganizowanych.

10. W przypadku grup zorganizowanych, które zarezerwowaªy termin zwiedzania z przynaj-

mniej tygodniowym wyprzedzeniem, usªuga oprowadzenia po wystawie przez przewodnika

jest darmowa.

11. Osobom indywidualnym przysªuguje mo»liwo±¢ wykupienia oprócz biletów wst¦pu równie»

usªugi oprowadzenia po wystawie przez przewodnika. (wczesniejsza rezerwacja)

12. Zarówno grupy zorganizowane, jak i zwiedzaj¡cy indywidualnie, którzy dokonali rezerwa-

cji usªugi obejmuj¡cej oprowadzenie z przewodnikiem s¡ zobowi¡zani do poinformowania

personelu wystawy o rezygnacji z usªugi.

13. Czas przewidziany na oprowadzenie przez przewodnika zarówno grup zorganizowanych,

jak i osób indywidualnych jest nie dªu»szy ni» 1 godzina. Przewodnik nie ma obowi¡zku

omówienia w tym czasie wszystkich eksponatów.

14. Na terenie wystawy �Eureka� obowi¡zuj¡ poni»sze zakazy:

(a) zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;

(b) zakaz jedzenia i picia;

(c) zakaz wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;

(d) zakaz wprowadzania zwierz¡t (z wyj¡tkiem psów przewodników osób niepeªnospraw-

nych);
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(e) zakaz fotografowania i �lmowania pokazów prowadzonych przez pracowników wystawy

bez uprzedniego zapytania o zgod¦.

15. Zwiedzanie wystawy �Eureka� przez dzieci i mªodzie» do lat 15 mo»liwe jest jedynie pod

opiek¡ i nadzorem opiekunów.

16. Opiekunowie zobowi¡zani s¡ do zapobiegania mo»liwym zniszczeniom dokonanym przez

podopiecznych.

17. Odpowiedzialno±¢ �nansowa za szkody powstaªe w wyniku u»ywania eksperymentów nie-

zgodnie z ich przeznaczeniem spoczywa na opiekunach grup zorganizowanych lub w przy-

padku zwiedzania indywidualnego na zwiedzaj¡cym lub jego prawnym opiekunie.

18. Opiekun grupy zorganizowanej zobowi¡zany jest do zdyscyplinowania osób, które podlegaj¡

jego opiece. Do jego obowi¡zków nale»y równie» zapoznanie grupy z warunkami niniejszego

Regulaminu, zwracanie uwagi na kultur¦ osobist¡ grupy oraz zadbanie o to, aby grupa nie

utrudniaªa zwiedzania innym zwiedzaj¡cym i nie niszczyªa eksponatów.

19. Opiekun grupy zorganizowanej jest bezwzgl¦dnie zobowi¡zany do obecno±ci na wystawie

w trakcie caªej wizyty. Nie jest mo»liwe pozostawienie grupy bez opiekuna.

20. Pracownik wystawy �Eureka� mo»e odmówi¢ oprowadzenia grupy, je±li w trakcie pokazu

grupa nie zachowuje nale»ytej ciszy oraz ogólnie przyj¦tych zasad dobrego zachowania.

21. W przypadku braku wcze±niejszej rezerwacji terminu zwiedzania wystawy przez grup¦ zor-

ganizowan¡ wystawa �Eureka� zastrzega sobie prawo do odmówienia przyj¦cia takiej grupy,

podczas gdy na terenie wystawy przebywa w tym czasie inna grupa zorganizowana, gdy

przyj¦cie grupy mogªoby kolidowa¢ z innymi rezerwacjami lub gdy liczba osób przebywa-

j¡cych na sali zagra»aªaby bezpiecze«stwu zwiedzaj¡cych.

22. W trakcie zwiedzania wystawy przez grup¦ zorganizowan¡ wystawa �Eureka� nadal prowa-

dzi sprzeda» biletów dla innych osób zainteresowanych indywidualnym zwiedzaniem.

23. Wst¦pu na teren wystawy odmawia si¦ osobom znajduj¡cym si¦ pod wpªywem alkoholu lub

innych ±rodków odurzaj¡cych, osobom zachowuj¡cym si¦ w sposób, który mo»e zagra»a¢

bezpiecze«stwu innych zwiedzaj¡cych, pracowników wystawy lub eksponatów.

24. Wystawa �Eureka� zastrzega sobie prawo do wyproszenia grupy zorganizowanej oraz osób

indywidualnie zwiedzaj¡cych wystaw¦ nieprzestrzegaj¡cych zasad niniejszego Regulaminu,

utrudniaj¡cych pracownikom wystawy wykonywanie ich obowi¡zków lub zagra»aj¡cych

bezpiecze«stwu innych zwiedzaj¡cych lub eksponatów wystawy.

25. W celu zapewnienia bezpiecze«stwa zwiedzaj¡cym oraz mieniu wystawy zwiedzaj¡cy zobo-

wi¡zani s¡ do wykonywania polece« porz¡dkowych wydawanych przez pracowników równie»

w sprawach nieobj¦tych niniejszym Regulaminem.

26. Wystawa �Eureka� zobowi¡zuje si¦ do zapewnienia sprawno±ci 90% eksponatów znajduj¡-

cych si¦ na wystawie.

27. Wystawa �Eureka� nie ponosi odpowiedzialno±ci �nansowej za rzeczy pozostawione w szatni.

28. Wej±cie na teren wystawy �Eureka� jest równoznaczne z akceptacj¡ niniejszego Regulaminu.
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