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Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2017/03/08/2 z dnia 8 marca 2017 roku. 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LABORATORIUM WYOBRAŹNI.  

§ 1. 
[Definicje] 

1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie pisane z wielkich liter 
winny być interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim zdefiniowane.  

2. Przez następujące pojęcia należy rozumieć:   
a) Fundacja – fundacja pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza  

w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, wpisana pod numerem KRS 0000052045 do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zidentyfikowana 
Numerem Identyfikacji Podatkowej 7810002075; 

b) Laboratorium Wyobraźni – wyodrębniona organizacyjnie jednostka Fundacji, której 
zadaniem jest popularyzowanie nauki, poprzez łączenie jej z zabawą;  

c) Czerwona Wystawa – ekspozycja Laboratorium Wyobraźni o nazwie „Czerwona 
Wystawa”; 

d) Zielona Wystawa  - ekspozycja Laboratorium Wyobraźni o nazwie „Zielona Wystawa”; 
e) Opiekun – Zwiedzający posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, sprawujący 

z mocy ciążących na nim obowiązków pieczę nad innym Zwiedzającym lub 
Zwiedzającymi;  

f) PPNT – Poznański Park Naukowo – Technologiczny prowadzony przez Fundację,  
w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612), przy ul. Rubież 46;  

g) Regulamin Rezerwacji I Zakupu Biletów – regulamin rezerwacji terminów wizyt 
i zakupu biletów do Laboratorium Wyobraźni, publikowany przez Fundację na stronie 
internetowej pod adresem: wyobraznia.ppnt.poznan.pl;  

h) Bilet – dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z Laboratorium Wyobraźni zgodnie  
z Regulaminem Rezerwacji I Zakupu Biletów;  

i) Regulamin – niniejszy regulamin Laboratorium Wyobraźni.   

3. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą wyłącznie wygodzie 
korzystania z egzemplarza Regulaminu.  

§ 2. 
[Misja Laboratorium Wyobraźni] 

1. Misją Laboratorium Wyobraźni jest popularyzowanie nauki.  

2. Laboratorium Wyobraźni realizuje swoją misję poprzez udostępnienie ekspozycji 
i organizowanie wydarzeń łączących zabawę z poznawaniem przez Zwiedzających wiedzy 
o otaczającym nas świecie i zachodzących w nim zjawiskach.  

§ 3. 
[Informacje ogólne] 

1. Laboratorium Wyobraźni mieści się na terenie PPNT, w budynku A wejście 2 oraz  
w budynku B (wejście osobne do Laboratorium Wyobraźni). 
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2. Szczegółowe informację dotyczące dni i godzin otwarcia Laboratorium Wyobraźni dla 
Zwiedzających publikowane są do wiadomości na stronie internetowej pod adresem: 
wyobraznia.ppnt.poznan.pl. 

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin, w których Laboratorium Wyobraźni 
otwarte jest dla Zwiedzających, z tym zastrzeżeniem, że takie zmiany wymagają 
opublikowania ich w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

4. Zwiedzający mogą w miarę dostępności korzystać z miejsc postojowych na terenie PPNT.  

5. Korzystanie przez Zwiedzającego z Laboratorium Wyobraźni jest odpłatne zgodnie  
z zasadami zawartymi w Regulaminie Rezerwacji I Zakupu Biletów, z uwzględnieniem 
stałych lub incydentalnych akcji promocyjnych, o których Fundacja informuje za 
pośrednictwem strony internetowej pod adresem: wyobraznia.ppnt.poznan.pl.   

6. Korzystanie z Laboratorium Wyobraźni odbywa się w sesjach, których harmonogram 
publikowany jest przez Fundację za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: 
wyobraznia.ppnt.poznan.pl.  

7. Na Czerwonej Wystawie podczas jednej sesji może znajdować się nie więcej niż 50 
(słownie: pięćdziesięciu) Zwiedzających, wliczając w to Opiekunów. 

8. Na Zielonej Wystawie podczas jednej sesji może znajdować się nie więcej niż 60 (słownie: 
sześćdziesięciu) Zwiedzających, wliczając w to Opiekunów. 

§ 4. 
[Rezerwacja terminu wizyty] 

1. Zakup biletów uprawniających do korzystania z Laboratorium Wyobraźni wymaga 
każdorazowo uprzedniej rezerwacji terminu wizyty, dokonanej przy pomocy 
elektronicznego systemu rezerwacji dostępnego poprzez stronę internetową pod 
adresem: wyobraznia.ppnt.poznan.pl., z tym jednak zastrzeżeniem, że rezerwacja 
grupowa dla grup szkolnych dokonywana może być wyłącznie telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Możliwe jest dokonanie rezerwacji:  
a) indywidualnej,  
b) grupowej.  

3. Rezerwacji Biletów grupowych dla grup szkolnych może dokonać wyłącznie Opiekun grupy 
szkolnej, który będzie obecny przy zwiedzaniu Laboratorium Wyobraźni przez grupę 
szkolną albo kierownik lub przedstawiciel szkoły lub innej instytucji, dla której rezerwacja 
biletów grupowych jest dokonywana. 

4. Szczegółowe zasady dokonywania rezerwacji terminu wizyt w Laboratorium Wyobraźni 
zawarte są w Regulaminie Rezerwacji I Zakupu Biletów.  

§ 5. 
[Bilety] 

1. Uprawnionym do korzystania z Laboratorium Wyobraźni jest każdy Zwiedzający, który 
posiada ważny Bilet.  

2. Możliwy jest zakup Biletu:  
a) indywidualnego,  
b) grupowego.  
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3. Bilet uprawnia danego Zwiedzającego do korzystania z danej ekspozycji Laboratorium 
Wyobraźni lub z danego wydarzenia oferowanego przez Laboratorium Wyobraźni, w dniu 
i w godzinach, na które został uprzednio zarezerwowany zgodnie z postanowieniem § 4 
Regulaminu i zakupiony.  

4. Szczegółowe zasady dokonywania zakupu Biletów uprawniających do korzystania  
z Laboratorium Wyobraźni a także rodzaje i ceny Biletów zawarte są w Regulaminie 
Rezerwacji i Zakupu Biletów.  

§ 6. 
[Korzystanie z Laboratorium Wyobraźni] 

1. Zwiedzający, którzy w chwili korzystania z Laboratorium Wyobraźni  nie ukończyli 13 
(słownie: trzynastu) lat, mogą przebywać w Laboratorium wyłącznie w towarzystwie 
swojego Opiekuna.  

2. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie każdego ze Zwiedzających 
znajdującego się pod jego opieką, w tym także za wyrządzone przez takiego 
Zwiedzającego szkody.  

3. Zwiedzający zobowiązany jest do korzystania z poszczególnych eksponatów 
udostępnionych Zwiedzającym przez Laboratorium Wyobraźni wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz instrukcjami obsługi, ostrzeżeniami lub innymi komunikatami, 
znajdującymi się przy poszczególnych eksponatach lub w poszczególnych częściach 
Laboratorium Wyobraźni, a także ze wskazówkami personelu Laboratorium Wyobraźni.  

4. Zwiedzający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania personelowi Laboratorium 
Wyobraźni wszelkich dostrzeżonych awarii, zniszczeń lub uszkodzeń eksponatów lub 
wyposażenia Laboratorium Wyobraźni.  

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu Zwiedzających do 
dowolnej części Laboratorium Wyobraźni z niezależnych od Fundacji przyczyn 
uniemożliwiających normalne korzystanie z niej przez Zwiedzających lub do wyłączenia 
z eksploatacji poszczególnych eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu, przy czym Fundacja zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o takiej 
sytuacji:  
a) poprzez publikowanie stosownych komunikatów na stronie internetowej pod 

adresem: wyobraznia.ppnt.poznan.pl,   
b) poprzez stosowne informacje umieszczone na eksponatach,  

c) bezpośrednio przez personel Laboratorium Wyobraźni w sytuacjach nagłych. 

6. Zwiedzający zobowiązany jest do pozostawienia w wyznaczonym do tego miejscu okrycia 
wierzchniego oraz wszelkich rzeczy, które rozsądnie oceniając indywidualne potrzeby 
poszczególnych Zwiedzających nie są niezbędne Zwiedzającemu podczas korzystania  
z Laboratorium Wyobraźni.  

7. Zwiedzających obowiązuje w Laboratorium Wyobraźni, z uwzględnieniem zawartych  
w Regulaminie zasad dotyczących korzystania z poszczególnych części Laboratorium 
Wyobraźni, bezwzględny zakaz:  

a) wchodzenia, bez uprzedniej, wyraźnej zgody personelu Laboratorium Wyobraźni, do 
pomieszczeń Laboratorium Wyobraźni, z oznaczenia których jednoznacznie wynika,  
iż nie są one przeznaczone do korzystania przez Zwiedzających,  

b) wynoszenia lub zmieniania położenia eksponatów lub ich części,  
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c) wynoszenia lub zmieniania położenia wyposażenia Laboratorium Wyobraźnia lub jego 
części,  

d) zastawiania lub blokowania w inny sposób ciągów komunikacyjnych Laboratorium 
Wyobraźni, w tym w szczególności dróg i wyjść ewakuacyjnych, 

e) intencjonalnego lub lekkomyślnego działania skutkującego uszkodzeniem ekspozycji 
lub wyposażenia Laboratorium Wyobraźni,  

f) wprowadzania zwierząt, jednakże z wyłączeniem psów przewodników lub psów 
asystujących,  

g) prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe,  
h) śmiecenia lub zanieczyszczania w inny sposób,  
i) wnoszenia i używania:  

(i) broni,  
(ii) materiałów wybuchowych,  
(iii) innych rzeczy, uznawanych potocznie za niebezpieczne, 
(iv) alkoholu,  
(v) środków odurzających,  

j) palenia tytoniu lub korzystania z tzw. papierosów elektronicznych,  
k) prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze zarobkowym, jednakże  

z wyłączeniem działalności, na prowadzenie której Fundacja wyrazi uprzednio, 
pisemną pod rygorem nieważności, zgodę,  

l) wnoszenia, wprowadzania i używania: 
(i) rowerów,  
(ii) hulajnóg,  
(iii) deskorolek,  
(iv) innych rzeczy o podobnym przeznaczeniu, 

m) używania urządzeń przeznaczonych do emitowania dźwięku, w tym także urządzeń 
transmitujących lub odtwarzających dźwięk lub instrumentów muzycznych,  

n) używania urządzeń przeznaczonych do emitowania światła.  

§ 7. 
[Grupy zorganizowane] 

1. Zwiedzający mogą korzystać z Laboratorium Wyobraźni w zorganizowanych grupach.  

2. Zorganizowaną grupę Zwiedzających tworzy nie więcej niż 60 (słownie: sześćdziesięciu) 
Zwiedzających, wliczając w to także Opiekunów, z tym jednak zastrzeżeniem, że 
zorganizowana grupa Zwiedzających uczestnicząca w Czerwonej Wystawie nie może liczyć 
więcej niż 50 (słownie: pięćdziesięciu) Zwiedzających, wliczając w to także Opiekunów. 
Szczegółowe zasady dotyczące Biletów grupowych oraz maksymalnych liczebności grup 
uregulowane są w Regulaminie Rezerwacji i Zakupu Biletów. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w przypadku, gdy w skład zorganizowanej grupy 
Zwiedzających wchodzi co najmniej 1 (słownie: jeden) Zwiedzający, który nie ukończył 13 
(słownie: trzynastu) lat, w skład zorganizowanej grupy Zwiedzających musi wchodzić co 
najmniej 1 (słownie: jeden) Opiekun.  

4. W przypadku, gdy z wyłączaniem Opiekunów w skład zorganizowanej grupy Zwiedzających 
wchodzą wyłącznie Zwiedzający: 
a) ze szkoły gimnazjalnej lub ze szkoły ponadgimnazjalnej - na każdych 15 (słownie: 

piętnastu) Zwiedzających musi przypadać co najmniej 1 (słownie: jeden) Opiekun,  
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b) ze szkoły podstawowej lub z przedszkola – na każdych 10 (słownie: dziesięciu) 
Zwiedzających musi przypadać co najmniej 1 (słownie: jeden) Opiekun.  

5. Postanowienie § 6 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności 
Opiekunów wchodzących w skład zorganizowanych grup Zwiedzających.  

§ 8. 
[Bezpieczeństwo] 

1. Zwiedzający przebywający na terenie PPNT, w tym także  w Laboratorium Wyobraźni, 
zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz postanowień 
Regulaminu, a także do niezwłocznego i bezwzględnego stosowania się do poleceń osób, 
o których mowa w ust. 2 poniżej.  

2. Do egzekwowania na terenie PPNT, w tym także w Laboratorium Wyobraźni, zasad 
bezpieczeństwa oraz postanowień Regulaminu upoważnieni są:  
a) personel Fundacji, w tym w szczególności personel Laboratorium Wyobraźni,  
b) inne niż wskazane w pkt a) powyżej osoby, wyraźnie do tego upoważnione przez 

Fundację,  
c) osoby upoważnione do tego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Zwiedzający, wobec których Fundacja odstąpiła od świadczenia usług związanych  
z korzystaniem z Laboratorium Wyobraźni, zobowiązani są do natychmiastowego 
opuszczenia Laboratorium Wyobraźni oraz terenu PPNT.  

§ 9. 
[Planetarium] 

1. Fundacja uprzedza, iż utwory  emitowane w planetarium mogą dostarczać wielu 
różnorakich, intensywnych bodźców zmysłowych, co może być nieprzyjemne dla 
niektórych Zwiedzających, a także wywoływać niewskazane reakcje u Zwiedzających 
cierpiących na niektóre schorzenia.  

2. Fundacja publikuje na stronie internetowej pod adresem: wyobraznia.ppnt.poznan.pl, 
harmonogram pokazów organizowanych w planetarium oraz informacje dotyczące 
pokazów , w tym filmów wyświetlanych w ramach pokazów oraz w oparciu o informacje 
przekazane przez dystrybutorów poszczególnych filmów informacje o wieku 
Zwiedzających, dla których przeznaczony jest dany film. 

3. Personel Laboratorium Wyobraźni może nie zezwolić na udział w pokazie Zwiedzającego, 
który nie spełnia kryterium, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zaś w przypadku wątpliwości 
w tym zakresie może uzależnić udzielenie zezwolenia od potwierdzenia wieku 
Zwiedzającego poprzez okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego wiek 
Zwiedzającego.   

4. Po rozpoczęciu danego pokazu Zwiedzający nie mają możliwości wejścia do planetarium.  

5. Po opuszczeniu w trakcie pokazu planetarium Zwiedzający nie mają możliwości powrotu 
do niego.  

6. Zwiedzających obowiązuje podczas przebywania w planetarium zakaz: 
a) rejestrowania w jakikolwiek sposób, w całości lub w części pokazów organizowanych 

w planetarium, w tym utworów emitowanych w ramach pokazów,  
b) korzystania w jakikolwiek sposób z telefonów komórkowych,  
c) spożywania napojów lub posiłków, w tym także drobnych przekąsek.  
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7. W przypadku awarii skutkującej przerwaniem danego pokazu, uniemożliwiającej 
wznowienie go, możliwy jest zwrot części opłaty za Bilet w kwocie odpowiadającej 
zawartej w cenie Biletu opłacie za przerwany pokaz w planetarium.   

 

§ 10. 
[Wystawa, ciemnia] 

1. Zwiedzających obowiązuje podczas przebywania w salach wystaw oraz w ciemni zakaz 
spożywania napojów lub posiłków, w tym także drobnych przekąsek.  

2. Fundacja uprzedza, iż ze względu na swą specyfikę, ciemnia jest zamkniętym 
pomieszczeniem, w którym panuje półmrok, w związku z czym przebywanie w niej może 
wywoływać u niektórych Zwiedzających, w szczególności, choć nie wyłącznie, cierpiących 
na klaustrofobię, nieprzyjemne uczucie lub lęk.  

§ 11. 
[Experymentarium] 

Zwiedzających obowiązuje podczas przebywania w którymkolwiek Experymentarium zakaz: 
a) rejestrowania w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, przebiegu zajęć 

prowadzonych w Experymentarium,  
b) spożywania napojów lub posiłków, w tym także drobnych przekąsek.   

§ 12. 
[Dane osobowe, informacja handlowa] 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem z Laboratorium 
Wyobraźni jest Fundacja.  

2. Fundacja przetwarza dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem z Laboratorium 
Wyobraźni w zakresie koniecznym do realizacji umów związanych z korzystaniem  
z Laboratorium Wyobraźni, zaś w pozostałym zakresie, wyłącznie za uprzednią, 
dobrowolną zgodą osób, których dane dotyczą.   

3. Każda osoba, której dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem z Laboratorium 
Wyobraźni są przetwarzane przez Fundację, ma prawo dostępu do  treści swoich danych 
oraz poprawiania ich.  

4. Fundacja może przekazywać osobom trzecim dane osobowe zebrane w związku  
z korzystaniem z Laboratorium Wyobraźni wyłącznie, gdy osoby których dane osobowe 
mają być przekazane, wyraziły na to uprzednio stosowną zgodę.   

5. Fundacja może przesyłać informację handlową do wszystkich lub wybranych osób, które 
wyraziły na to zgodę, w szczególności udostępniając w tym celu identyfikujący daną osobę 
adres elektroniczny.  

§ 13. 
[Wyłączenia odpowiedzialności Fundacji] 

1. Wyłączenie lub ograniczenie dostępu do danej części Laboratorium Wyobraźni lub 
wyłączenie z eksploatacji poszczególnych eksponatów, z przyczyn o których mowa  
w postanowieniu § 6 ust. 5 Regulaminu, nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części 
opłaty za Bilet. 
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2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Laboratorium 
Wyobraźni w innych miejscach niż wskazane w postanowieniu § 6 ust. 6 Regulaminu.  

3. Wyłączona jest odpowiedzialność Fundacji za jakiekolwiek zdarzenia, będące 
konsekwencją: 
a) niestosowania się przez Zwiedzającego lub innych Zwiedzających do zaleceń lub 

instrukcji personelu Laboratorium Wyobraźni,  
b) niestosowania się przez Zwiedzającego lub innych Zwiedzających do postanowień 

Regulaminu,  
c) niewłaściwego lub niezgodnego z ich przeznaczeniem korzystania przez 

Zwiedzającego lub innych Zwiedzających z eksponatów lub wyposażenia 
Laboratorium Wyobraźni,  

d) stanu w jakim znajduje się Zwiedzający lub inni Zwiedzający. 

§ 14. 
[Odstąpienie od świadczenia usług] 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od świadczenia usługi 
polegającej na możliwości korzystania przez Zwiedzającego z Laboratorium Wyobraźni 
w przypadku naruszenia przez Zwiedzającego postanowień Regulaminu.  

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy rozpoczęcia świadczenia lub do 
natychmiastowego odstąpienia od świadczenia usługi, polegającej na możliwości 
korzystania przez Zwiedzającego z Laboratorium Wyobraźni, w przypadku Zwiedzających, 
co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na terenie PPNT, w tym 
także w Laboratorium Wyobraźni, znajdują się oni w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu lub innych środków odurzających.  

3. W przypadku odmowy rozpoczęcia świadczenia lub odstąpienia przez Fundację od 
świadczenia usługi polegającej na możliwości korzystania przez Zwiedzającego  
z Laboratorium Wyobraźni, Zwiedzający zobowiązany jest do natychmiastowego 
opuszczenia Laboratorium Wyobraźni oraz terenu PPNT, bez prawa żądania zwrotu opłaty 
uiszczonej za Bilet lub innych kosztów poniesionych przez Zwiedzającego w związku  
z wizytą w Laboratorium Wyobraźni.   

§ 15. 
[Postanowienia porządkowe] 

1. Regulamin dostępny jest: 
a) na stronie internetowej pod adresem: wyobraznia.ppnt.poznan.pl,  
b) u personelu Laboratorium Wyobraźni. 

2. Zakup Biletu lub rozpoczęcie  korzystania z Laboratorium Wyobraźni są równoznaczne  
z akceptacją Regulaminu oraz stanowią zobowiązanie do przestrzegania go. 

3. Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu, przy czym wszelkie zmiany Regulaminu 
wiążą Zwiedzających od chwili opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu, 
uwzględniającego wprowadzone zmiany, na stronie internetowej 
wyobraznia.ppnt.poznan.pl oraz udostępnienia go w Laboratorium Wyobraźni, w sposób 
wskazany w ust. 1 powyżej. 

 


