Zasady dotyczące zajęć edukacyjnych prowadzonych w Centrum
Nauki EXPERYMENT w Gdyni dla grup zorganizowanych.
1. Zajęcia edukacyjne realizowane są w salkach warsztatowych na terenie Centrum Nauki
EXPERYMENT w Gdyni (zwanego dalej „Centrum”) i są przeznaczone dla grup
zorganizowanych dzieci i młodzieży.
2. Zakup biletu w systemie rezerwacji na zajęcia edukacyjne odbywające się w Centrum
możliwy, jest wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych zasad oraz REGULAMINU WYSTAWY
CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, dostępnego na stronie internetowej
www.experyment.gdynia.pl.
3. Opiekunowie grupy maja obowiązek uczestniczyć w zajęciach razem ze swoimi
podopiecznymi.
4. Czas trwania zajęć edukacyjnych to od 30 do 60 minut, w zależności od rodzaju zajęć.
5. W jednych zajęciach może wziąć udział nie więcej niż 30 osób jednocześnie, nie licząc
prowadzących i opiekunów.
6. Zajęcia edukacyjne odbywają się od wtorku do piątku, w roku szkolnym w godzinach: 09:30,
11:00, 13:00, 14:30.
7. Grafik zajęć edukacyjnych dostępnych dla grup zorganizowanych znajduje się na stronie
https://bilety.experyment.gdynia.pl/.
8. Zajęcia zaczynają się punktualnie, przy czym uczestnicy obowiązani są stawić się w siedzibie
Centrum na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Spóźnienia powodują skrócenie lub brak
przeprowadzenia zajęć bez możliwości uzyskania rekompensaty.
9. W związku z dostosowywaniem treści zajęć do wieku uczestników, w przypadku gdy na
zajęcia edukacyjne zgłasza się grupa w innym wieku niż deklarowany podczas dokonywania
rezerwacji, Centrum ma prawo odwołania zajęć bez możliwości uzyskania rekompensaty.
10. Zajęcia edukacyjne należy rezerwować z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Nie ma możliwości
dokonania rezerwacji zajęć edukacyjnych w dniu wizyty.
11. Edukator przyjmujący grupę zorganizowaną w siedzibie Centrum informuje opiekuna o
miejscu, w którym odbywają się zajęcia edukacyjne. Opiekun zobowiązany jest do zebrania
grupy przed wyznaczoną salką warsztatową o godzinie, w której rozpoczynają się zajęcia.
12. Opiekun grupy zobowiązany jest do obecności podczas całości trwania zajęć i w razie
zaistnienia takiej konieczności, dyscyplinuje uczestników.
13. Obowiązkiem każdego uczestnika jest utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na stołach
mogą znajdować się wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Duże torby, plecaki oraz
kurtki czy płaszcze należy pozostawić w szatni dla grup.
14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do uwag i zaleceń pracowników Centrum.
15. Jeżeli uczestnik zajęć zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie,
powinien natychmiast zgłosić to prowadzącemu zajęcia.

16. O każdym ryzykownym zdarzeniu (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się
substancji, rozlanie lub rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy
niezwłocznie zawiadomić prowadzącego i podać okoliczności zdarzenia. Uczestnik zajęć może
samodzielnie uprzątnąć rozsypane bądź rozlane substancje jedynie po uprzedniej zgodzie
prowadzącego.
17. Nie należy uruchamiać żadnych urządzeń oraz wykonywać żadnych zadań bez uprzedniego
polecenia osoby prowadzącej zajęcia. Podczas zajęć należy postępować dokładnie według
wskazówek podanych przez prowadzącego.
18. Wszelkie czynności w trakcie zajęć należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków
ostrożności, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.
19. Zabrania się przenoszenia oraz wynoszenia z sali edukacyjnej elementów wyposażenia
preparatów i innych rzeczy, przeznaczonych do przeprowadzenia zajęć, bez wyraźnej zgody
prowadzącego.
20. Podczas zajęć edukacyjnych zabrania się jedzenia i picia. Bezwzględnie nie wolno brać do ust
żadnych substancji i przedmiotów znajdujących się na stanowisku warsztatowym. Substancje
chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą prowadzącego zajęcia.
21. We wszystkich sprawach nieobjętych zasadami należy zgłaszać się do osoby prowadzącej
zajęcia.
22. Za szkody powstałe podczas zajęć, wynikające z niedostosowania się do zasad,
odpowiedzialność ponosi opiekun grupy zorganizowanej.
23. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zapoznania uczestników z zasadami
dotyczącymi zajęć edukacyjnych, przed przybyciem do Centrum.
24. Uczestnikom zajęć zabrania się nagrywania lub rejestrowania na jakichkolwiek nośnikach
przebiegu zajęć edukacyjnych. Dozwolone jest wykonanie tylko pamiątkowych zdjęć.

