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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLANETARIUM MOBILNEGO
„STELLA BURGUM”
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Planetarium mobilne pn. „Stella Burgum”, zwane dalej „Planetarium”, stanowi
własność Hevelianum, Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdańska,
z siedzibą i adresem w Gdańsku przy ul. Gradowej 6.
Planetarium składa się z ekranu projekcyjnego w formie nadmuchiwanej
kopuły oraz przenośnego systemu audiowizualnego, zaprojektowanego
do wyświetlania projekcji sferycznych z wykorzystaniem dedykowanego
projektora.
Ekran projekcyjny w formie nadmuchiwanej kopuły działa na zasadzie
nadciśnienia wytwarzanego wewnątrz Planetarium przez dedykowaną dmuchawę.
Nadciśnienie jest na tyle delikatne, że nie wpływa na samopoczucie widzów i
jednocześnie na tyle silne, że zapewnia stabilne i trwałe ukształtowanie ekranu w
formie kopuły.
Dopływ powietrza do wewnątrz kopuły Planetarium zapewniają kratki
wentylacyjne, umieszczone w pierścieniu bocznym złożonym z dwóch ringów.
Dolna falbana bocznego pierścienia posiada dodatkowe kratki przelewowe,
mające na celu usuwanie nadmiaru powietrza.
Materiał ekranu oraz śluza wejściowa do Planetarium zapewniają całkowitą
blokadę oświetlenia zewnętrznego.
Ekran projekcyjny w formie nadmuchiwanej kopuły nie posiada dna
ze względów bezpieczeństwa. Ewakuacja widzów z Planetarium odbywa się przez
podniesienie brzegu kopuły.
Ekran projekcyjny oraz same seanse w Planetarium nie są odpowiednie dla osób
ze schorzeniami błędnika, klaustrofobią oraz epilepsją.
Wejście do Planetarium możliwe jest wyłącznie pod opieką obsługi Planetarium.
Do Planetarium należy wchodzić/wychodzić pojedynczo.
Przed każdym wejściem do Planetarium należy założyć ochraniacze na obuwie,
zdjąć okrycie wierzchnie oraz nakrycie głowy. Hevelianum nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na wieszakach.
W Planetarium nie może przebywać jednocześnie więcej niż 30 osób. Dzieci
poniżej 13. roku życia muszą się znajdować pod stałym nadzorem osób
dorosłych. Ze względów bezpieczeństwa w Planetarium nie powinny przebywać
dzieci poniżej 2. roku życia.
Ze względów merytorycznych seans astronomiczny nie jest odpowiedni
dla dzieci poniżej 5. roku życia.
Z Planetarium mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Komfortowe wpuszczanie
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i wypuszczanie osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim odbywa się przez
podniesienie brzegu pierścienia bocznego kopuły
i
wprowadzanie/wyprowadzanie osoby na wózku z pominięciem śluzy wejściowej.
Osoby niepełnosprawne wpuszczane są do Planetarium jako pierwsze i
wypuszczane jako ostatnie.
Uczestnictwo w seansie w Planetarium jest odpłatne. Ceny biletów określa
odpowiednie zarządzenie dyrektora Hevelianum.
Seans w Planetarium trwa ok. 40 min.
Przed rozpoczęciem seansu prowadzący zapoznaje widzów z zasadami, które
obowiązują w Planetarium.
Osoby przebywające w Planetarium zobowiązane są do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi Planetarium.
Zabrania się wnoszenia jedzenia i napojów do Planetarium oraz jedzenia i picia
w trakcie seansu.
W czasie seansu widzów obowiązuje pozycja siedząca.
Zabrania się dotykania technicznego i elektronicznego wyposażenia Planetarium.
Zabrania się zamykania kratek wentylacyjnych, o których mowa w pkt. 4.
Zabrania się opierania o ściany pierścienia bocznego kopuły Planetarium.
Osoby zakłócające przebieg seansu, używające telefonów komórkowych lub
innych urządzeń emitujących światło, hałasujące lub w inny sposób zakłócające
przebieg seansu mogą zostać poproszone o opuszczenie Planetarium, bez prawa
do zwrotu kosztów zakupu biletu.
W trakcie seansu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i rejestracji video.

