
 

Oferta dla szkół 

Strefa Małego Odkrywcy 

 

Epi-Centrum Nauki to wyjątkowe i pasjonujące miejsce, które zaprasza do aktywnego odkrywania, 

rozbudza zainteresowanie naukami technicznymi i przyrodniczymi, pobudza kreatywność, a także 

prowokuje do zadawania pytań i kwestionowania odpowiedzi. Wszystko po to, aby łatwiej było 

zrozumieć otaczający nas świat i prawa nim rządzące. 

Wchodząc do Epi-Centrum, przenosimy się do świata, w którym nuda nie istnieje. Doświadczenia, 

eksperymenty, nowoczesne technologie – tutaj ciągle coś się dzieje! Poszczególne strefy zostały tak 

zaprojektowane, aby każdy znalazł coś dla siebie. Na naukę nigdy nie jest za późno… ani za wcześnie! 

W Epi-Centrum Nauki specjalnie dla najmłodszych stworzyliśmy kolorową przestrzeń edukacyjną o 

powierzchni blisko 600 m2. W Strefie Małego Odkrywcy na zwiedzających czekają przewodnicy – 

Zmysłek i Majka Pytajka. Miejsce to przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, czyli 

przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. W Strefie Małego Odkrywcy znajduje 

się pięć obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat 

budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy (LABBAR).  

Wszystkie doświadczenia w Strefie Małego Odkrywcy w przystępny i zabawny sposób tłumaczą 

maluchom tajemnice nauki, zaspokajając ich naturalną ciekawość świata. 

W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających wszystkie eksponaty oraz powierzchnie często dotykane 

zostały pokryte specjalną, aktywną powłoką nanotytanową. Ta działająca na zasadzie fotokatalizy 

substancja tworzy antybakteryjną, antywirusową i grzybobójczą powierzchnię aktywną przez minimum 

12 miesięcy. To rewolucyjne rozwiązanie poprawia też jakość powietrza wewnątrz budynku i pozwala 

zachować czystość bez konieczności ciągłej dezynfekcji. 

Epi-Centrum Nauki mieści się na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku, od strony ul. Wiosennej. 

Z pełną ofertą Epi-Centrum Nauki można zapoznać się na stronie internetowej: www.epi-

centrum.bialystok.pl 

  

http://www.epi-centrum.bialystok.pl/
http://www.epi-centrum.bialystok.pl/


 

Godziny otwarcia 

 

Zwiedzanie ekspozycji 

 wtorek – czwartek weekendy i święta 

I tura 8:30-10:00 (50 os.) 11:30-13:00 (50 os.) 

II tura 10:20-11:50 (50 os.) 13:20-14:50 (50 os.) 

III tura 12:10-13:40 (50 os.) 15:10-16:40 (50 os.) 

IV tura 14:00-15:30 (50 os.) 17:00-18:30 (50 os.) 

 

 

LABBAR 

 wtorek czwartek weekendy i święta 

I tura 8:30-09:15 (16 os.) 8:30-09:15 (16 os.) 11:30-18:30 

II tura 10:20-11:05 (16 os.) 10:20-11:05 (16 os.) 
czynne cały dzień do 

samodzielnego zwiedzania 

III tura 12:10-12:55 (16 os.) 12:10-12:55 (16 os.) 
czynne cały dzień do 

samodzielnego zwiedzania 

 

 

 

  



 

Ceny biletów dla grup zorganizowanych 

 

wtorek – piątek weekendy i święta 

14 zł/os 18 zł/os 

Bilet dla grup zorganizowanych – przysługuje w przypadku zwiedzania w zorganizowanej 

grupie przedszkolnej, szkolnej, osób dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością – co najmniej 

10 osób plus opiekun. Jeden opiekun nie płaci za wstęp, każdy następny kupuje bilet. 

Jednorazowo można zarezerwować od 11 do 50 biletów. 

Przykładowy koszt wizyty w Strefie Małego Odkrywcy  

dla grupy uczniów szkoły podstawowej 

Uczniowie Opiekunowie wtorek - piątek weekendy i święta 

10 1 140 zł 180 zł 

20 2 294 zł 378 zł 

W przypadku grup szkolnych ze szkół ponadpodstawowych na jednego opiekuna może 

przypadać maksymalnie 15 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkół 

podstawowych – maksymalnie 10 dzieci. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZABAWY NAUKĄ! 

Informacje na temat sprzedaży: 

85 722 20 90 

kontakt@epi-centrum.bialystok.pl 

Epi-Centrum Nauki, ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok 

mailto:kontakt@epi-centrum.bialystok.pl

