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REGULAMIN ZWIEDZANIA EPI-CENTRUM NAUKI 
 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

Instytucją prowadzącą Epi-Centrum Nauki jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T), będący 
jednostką budżetową Gminy Miasto Białystok. Do głównych celów Epi-Centrum Nauki należy popularyzacja 
osiągnięć nauki i techniki. Epi-Centrum Nauki ma zachęcać do zgłębiania wiedzy o rządzących światem 
prawach fizyki, rozbudzać zainteresowanie naukami ścisłymi, technicznymi i przyrodniczymi. Cel ten osiągany 
jest poprzez udostępnienie interaktywnej wystawy, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, jak i realizację 
różnego rodzaju przedsięwzięć takich jak wystawy, warsztaty, spotkania, pokazy i projekty edukacyjne. 
 

§ 2 
 

Dostęp do ekspozycji Epi–Centrum Nauki 
 

1. Epi-Centrum Nauki zlokalizowane jest przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku – na parterze, w budynku 
Stadionu Miejskiego w Białymstoku (zwany dalej „Stadionem”; wejście od strony ul. Wiosennej). 

2. Epi-Centrum Nauki jest otwarte dla zwiedzających w następujących dniach tygodnia i godzinach: 
od wtorku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30, a od soboty do niedzieli i w wybrane dni świąteczne w 
godzinach 11:30 – 18:30. 

3. Zwiedzanie Wystawy Głównej odbywa się w trzech turach po dwie godziny każda (od wtorku do 
piątku: 8:30-10:30, 11:00-13:00, 13:30-15:30; od soboty do niedzieli oraz wybrane dni świąteczne: 
11:30-13:30, 14:00-16:00, 16:30-18:30), Strefy Małego Odkrywcy w czterech turach po półtorej 
godziny każda (od wtorku do piątku: 8:30-10:00,10:20-11:50,12:10-13:40-14:00-15:30; od soboty 
do niedzieli oraz wybrane dni świąteczne: 11:30-13:00, 13:20-14:50,15:10-16:40, 17:00-18:30). 

4. Z powodu awarii lub innych przyczyn uniemożliwiających przebywanie na terenie Epi-Centrum Nauki 
i/lub Stadionu (przykładem takich sytuacji są mecze, bądź inne imprezy masowe, organizowane na 
terenie Stadionu Miejskiego), Epi-Centrum Nauki zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronach 
internetowych: www.epi-centrum.bialystok.pl, https://bilety.epicentrum.bialystok.pl/, a także 
bezpośrednio w kasie Epi-Centrum Nauki. 

6. Kasy otwierane są wraz z otwarciem Epi-Centrum Nauki, a zamykane na 30 minut przed końcem 
ostatniej w danym dniu tury zwiedzania Epi-Centrum. 

 
§ 3 

 
Wizyta w Epi-Centrum Nauki 

 
1. Wejście na teren Epi-Centrum Nauki jest odpłatne. 
2. Cennik biletów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępny jest w kasach oraz na 

stronie internetowej https://bilety.epi-centrum.bialystok.pl/. 
3. BPN-T może, poza standardową ofertą ujętą w Cenniku, organizować w Epi-Centrum Nauki wydarzenia 

otwarte. 
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§ 4 
 

Zasady przebywania zwiedzających na terenie Epi-Centrum Nauki 
 

 

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Epi-Centrum Nauki, a także w celu zachowania 
porządku, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego wprowadza regulamin porządkowy: 

 

1. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać na terenie Epi–Centrum Nauki jest limitowana i nie 
może przekroczyć jednocześnie: 50 osób na terenie Strefy Małego Odkrywcy oraz 200 osób na terenie 
Wystawy Głównej. Liczba uczestników, jaka może wziąć udział w warsztatach w laboratoriach nie może 
przekroczyć: 16 osób w LABBARZE oraz 60 osób łącznie w laboratoriach tematycznych na Wystawie 
Głównej. 

2. Dostęp do Epi-Centrum Nauki mają zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. 
3. Grupa zorganizowana to grupa od 10 osób wzwyż. 
4. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie Epi-Centrum Nauki bez opieki osoby dorosłej. 
5. 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. 

6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody 
wyrządzone poprzez uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na 
terenie Epi-Centrum Nauki. 

7. Wejście na teren wybranej wystawy możliwe jest na podstawie biletu, w całym zakresie czasowym danej 
tury zwiedzania. 

8. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy pozostawiać w szatni Epi-Centrum Nauki. 
9. Szatnia dostępna jest w godzinach otwarcia Epi-Centrum Nauki dla zwiedzających. 
10. Korzystanie z szatni nie jest dodatkowo płatne. Szatnia wyposażona jest w wieszaki i szafki typu locker, 

w których do zamknięcia konieczne jest umieszczenie w zamku monety 2 PLN – zwrotnej przy otwarciu 
szafki. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych oraz środków pieniężnych. BPN-T nie 
odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

11. Wejście na teren Epi-Centrum Nauki jest monitorowane poprzez zapis na nośniku elektronicznym 
wizerunku osób odwiedzających. 

12. Epi-Centrum Nauki zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

13. Epi-Centrum Nauki zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części 
przestrzeni. Informacja o ograniczeniu dostępu, w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości 
zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu do Epi-Centrum 
Nauki. 

14. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet. 
15. Uczestnikom warsztatów zabrania się nagrywania zajęć. 
16. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Epi-Centrum Nauki, 

pracowników ochrony lub innych osób wyznaczonych przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. 
17. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy poszczególnych 

eksponatach oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty przy nich zamieszczone. 
18. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Epi-Centrum Nauki należy niezwłocznie zgłaszać 

pracownikom. 
19. Wystawa jest interaktywną wystawą do samodzielnego zwiedzania i eksperymentowania. Pracownicy 

Epi-Centrum Nauki służą pomocą w uruchomieniu urządzeń, instrukcją i informacją. 
20. Osoby wychodzące z Epi-Centrum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli przez pracowników 

ochrony. 
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21. Zwiedzającym znajdującym się na terenie Epi-Centrum Nauki zakazuje się wszelkich zachowań 

niebezpiecznych dla innych zwiedzających oraz dla wyposażenia Epi-Centrum Nauki. W szczególności 
zwiedzającym zabrania się: 
a) wynoszenia elementów wyposażenia Epi-Centrum Nauki poza jego teren; 
b) przenoszenia elementów wyposażenia Epi-Centrum Nauki poza przeznaczone dla nich miejsca; 
c) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Epi-Centrum Nauki; 
d) spożywania posiłków i napojów poza miejscami wyznaczonymi przez pracowników Epi-Centrum Nauki; 
e) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, 

korzystania z papierosów elektronicznych; 
f) wnoszenia na teren Epi-Centrum Nauki broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla 

życia i zdrowia przedmiotów; 
g) wnoszenia i wprowadzania na teren Epi-Centrum Nauki rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych 

podobnych urządzeń oraz jeżdżenia na nich; 
h) wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym zwiedzającym tj. np. zabrudzić odzież, 

uszkodzić ich ciało lub mienie, jak też takich, które mogą zanieczyścić lub uszkodzić wyposażenie 
EpiCentrum Nauki; 

i) prowadzenia działalności handlowej; 
j) prowadzenia działalności reklamowej bez pisemnej zgody dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-

Technologicznego; 
k) prowadzenia agitacji politycznych; 
l) organizowania zgromadzeń, występów artystycznych bez pisemnej zgody Dyrektora Białostockiego 

Parku Naukowo-Technologicznego; 
m) zastawiania, blokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych; 
n) utrudniania pracy pracownikom, jak również zakłócania funkcjonowania Epi-Centrum Nauki w inny 

sposób; 
o) wnoszenia bagażu; dopuszczalne jest wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego rodzicom 

i opiekunom dzieci oraz niezbędnego ze względów zdrowotnych; Epi-Centrum Nauki zastrzega sobie 
prawo skontrolowania takiego bagażu. W przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu 
pracownicy Epi-Centrum Nauki mają prawo nie wpuścić zwiedzającego na teren ekspozycji. W takim 
przypadku zwiedzającemu przysługuje prawo zwrotu ceny biletu. 

22. Zabrania się przebywania na terenie Epi-Centrum Nauki osobom nietrzeźwym oraz osobom 
pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który 
zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte 
normy zachowania w miejscach publicznych oraz jest niezgodny z przepisami obowiązującego prawa. 
Osoby, które zauważą /w nieprawidłowości prosimy o kontakt z Pracownikiem Epi-Centrum Nauki. 

23. Osoby naruszające zakazy wskazane w ust. 24-25 zostaną wyproszone z terenu Epi-Centrum Nauki. 
 
 

§ 5 
 

ZAKUP BILETÓW DO EPI-CENTRUM NAUKI 
 
 

1. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Epi-Centrum Nauki. 
2. Bilet może zostać zakupiony w kasie lub w systemie on-line poprzez stronę www.epi-

centrum.bialystok.pl zgodnie z Regulaminem sprzedaży biletów on-line do Epi-Centrum Nauki 
Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

3. Sprzedaż biletów obejmuje grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne. 

4. Ceny biletów zawierają podatek VAT. 
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5. Epi-Centrum Nauki wystawia faktury na prośbę kupującego. Prośba ta musi zostać zgłoszona przed 
dokonaniem transakcji. 

6. Płatność za zakupione bilety w kasie może być dokonywana gotówką lub kartą płatniczą. 
7. Epi-Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania w uzasadnionych przypadkach. 

Osobom, które dokonały wcześniejszego zakupu biletów, przysługuje w takich przypadkach zmiana 

terminu lub zwrot opłaty za bilety. 

8. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin. 

9. Zmiana terminu zwiedzania jest możliwa jedynie przed rozpoczęciem określonej na bilecie tury 

zwiedzania. W tym celu należy zgłosić się z biletami do kas Epi-Centrum Nauki. 

10. Zwrot opłaconych biletów może nastąpić jedynie w przypadku złożenia przez kupującego protokołu 

zwrotu wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego najpóźniej 1 godzinę przed 

rozpoczęciem określonej na bilecie tury zwiedzania. W tym celu należy wypełnić  formularz zwrotu, 

dostępny w kasie lub na stronie internetowej epi-centrum.bialystok.pl . Wypełniony formularz wraz 

z potwierdzeniem płatności należy wysłać na adres e-mail: zwroty@epi-centrum.bialystok.pl 

lub dostarczyć osobiście do kas Epi-Centrum Nauki.  

11. Zwrot biletów nie może spowodować zmiany statusu grupy na osoby indywidualne.    

12. Przelew środków nastąpi w terminie 14-tu dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego 

protokołu zwrotu. 

13. Epi-Centrum zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznane zniżki 

przed wejściem na teren wystawy (np. legitymacje szkolne/studenckie, Karta Dużej Rodziny, 

legitymacja emeryta itp.). W wypadku stwierdzenia braku uprawnień do otrzymania zniżki, kupujący 

jest zobowiązany dopłacić do właściwej ceny biletu, a w przypadku odmowy, pracownicy 

Epi-Centrum Nauki mają prawo nie wpuścić danej osoby na teren wystawy.  

 
§ 6 

 
Bezpieczeństwo 

 
1. Teren Epi-Centrum Nauki jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego oraz ochroną fizyczną. 
2. Firma realizująca zadania ochrony Epi-Centrum Nauki upoważniona jest do zapewnienia 

bezpieczeństwa na terenie Epi-Centrum Nauki oraz do egzekwowania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

3. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Epi-
Centrum Nauki zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem 
ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Epi-Centrum Nauki 
i ochrony. 

4. W Strefie „Idź z prądem”, znajdującej się na Wystawie Głównej, zgromadzone są eksponaty związane 
z prądem elektrycznym i wysokimi napięciami. Z uwagi na fakt, iż w Strefie występują silne pola 
elektromagnetyczne, hałas i efekty świetlne, nie zaleca się przebywania w niej kobietom w ciąży, 
osobom korzystającym z urządzeń elektroniki medycznej, takich jak: rozruszniki serca, pompy 
insulinowe, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe i tym podobne. 

5. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przez ministra zdrowia, 
zostaną wprowadzone restrykcje zawarte w załączniku nr 3. Fakt ten ogłoszony zostanie 
komunikatem na stronie www.epi-centrum.bialystok.pl oraz w mediach społecznościowych 
(Instagram, Facebook). 
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§ 7 
 

Wykorzystanie wizerunku 
 

1. Zwiedzający Epi-Centrum Nauki uczestnicy odbywających się tu warsztatów oraz innych wydarzeń mogą 
udzielić zgody na przetwarzanie wizerunku Organizatorowi, w tym utrwalanie (poprzez nagrywanie, 
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju utrwalania) oraz wykorzystanie (poprzez 
publikowanie w internetowych lub pisemnych publikacjach i wydawnictwach, informacjach i materiałach 
promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora, prowadzonych przez niego profilach 
społecznościowych, a także w prasie, radiu, telewizji) ich danych osobowych w postaci wizerunku, w celu 
promowania prowadzonej przez Organizatora działalności. Zgody udziela się pisemnie za pomocą 
formularza pn. „Zgoda na przetwarzanie wizerunku”, stanowiącego załącznik 2. do niniejszego 
Regulaminu. 

2. W imieniu osoby niepełnoletniej formularz składa rodzic lub opiekun prawny. 
3. Wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku uczestnika, jak również na jego publikowanie nie jest 

wymagane, jeżeli zdjęcia lub film przedstawiają ogólne zgromadzenie, publiczną imprezę (wydarzenia 
specjalne, itp.), na których różne osoby stanowią szczegół ogółu treści zdjęcia, filmu lub innego zapisu 
wizerunku postaci. 

 
§ 8 

 

Ochrona danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), Epi-Centrum Nauki informuje, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych zwiedzających / uczestników warsztatów Epi-Centrum jest Białostocki 

Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Mariusz Manaches, iodo@bpnt.bialystok.pl,  

534 65 30 01. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów do Epi-Centrum - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

b. podatkowych i rachunkowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

c. W pozostałych przypadkach dane osobowe zwiedzającego / uczestnika warsztatów przetwarzane będą 
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody. 

4. Odbiorcami danych osobowych zwiedzających / uczestników warsztatów Epi-Centrum będą wyłącznie 
podmioty świadczące usługi na rzecz Epi-Centrum Nauki oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5.  Dane osobowe zwiedzających / uczestników warsztatów Epi-Centrum przetwarzane będą przez okres 
niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 przy czym w przypadku dokonania jakichkolwiek 
transakcji, dane związane z transakcją, w zależności od jej rodzaju, mogą być przechowywane w celach 
podatkowych i rachunkowych do 6 lat od chwili transakcji. 

6. Zwiedzający / uczestnicy warsztatów Epi-Centrum posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi na 
nasze postępowanie do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

7.  W dowolnym momencie można cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres naszej 
siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail bpnt@bpnt.bialystok.pl, co nie będzie miało 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 
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8. Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym 
do dokonywania rezerwacji i zakupu biletów do Epi-Centrum. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych nie będzie możliwe korzystanie z wymienionych w powyższym zdaniu usług. 

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, ani nie będą 
przekazywane do Państwa trzeciego poza obszar EOG. 

 
 

§ 9 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Epi-Centrum Nauki www.epi-
centrum.bialystok.pl oraz w recepcji Epi-Centrum Nauki. 

2. Poprzez zakup biletu oraz udział w wydarzeniach niebiletowanych zwiedzający akceptuje niniejszy 
Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia 
zwiedzającego z terenu Epi-Centrum Nauki. 

4. W razie usunięcia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania Regulaminu, zwiedzającemu nie 
przysługuje prawo do ponownego wejścia do Epi-Centrum Nauki w danym dniu ani zwrot należności za 
bilet. 

5. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest uprawniony do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony 
Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.epi-centrum.bialystok.pl oraz  
w recepcji Epi-Centrum Nauki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 Cennik korzystania z centrum popularyzacji nauki (Epi-Centrum Nauki) Białostockiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 
Załącznik nr 2 do Regulaminu zwiedzania Epi-Centrum Nauki 
Załącznik nr 3 Zasady bezpieczeństwa w Epi-Centrum Nauki w związku z pandemią koronawirusa: 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu zwiedzania Epi-Centrum Nauki 
 

Cennik korzystania z centrum popularyzacji nauki (Epi-Centrum Nauki) 
Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

 

1 Bilety ulgowe przysługują:  

 dzieciom i młodzieży szkolnej (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), 

 studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej lub doktoranckiej),  

 emerytom i rencistom (po okazaniu legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia legitymacji i dokumentu 
tożsamości),  

 seniorom powyżej 65. roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem),  

 osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji 
osoby niepełnosprawnej). Opiekun osoby z niepełnosprawnością pobiera w kasie bilet nieodpłatnie. 

2 Bilet dla grup zorganizowanych – przysługuje jednej osobie w zorganizowanej grupie przedszkolnej, szkolnej, osób dorosłych oraz osób 
z niepełnosprawnością, liczącej co najmniej 10 osób plus opiekun. Jeden opiekun nie płaci za wstęp, każdy następny kupuje bilet. W 
przypadku grupy zorganizowanej z osobą z niepełnosprawnością, bilet bezpłatny przysługuje dla każdego opiekuna osoby z 
niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby 
niepełnosprawnej). 

 
Informacje dodatkowe: 
1. Wskazane ceny zawierają podatek VAT; 
2. W celu otrzymania faktury VAT należy w momencie dokonywania zakupu biletu/ów podać niezbędne dane do 

wystawienia faktury VAT: 
- imię nazwisko lub nazwę nabywcy; 
- adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica); 
- numer NIP (nie dotyczy osób fizycznych).

Kategoria biletu 

Wystawa Główna 

wtorek-piątek weekendy i święta 
Zajęcia 

laboratoryjne 

Bilet normalny 30 zł 34 zł 

25 zł 
 

Bilet ulgowy1 24 zł 28 zł 

Bilet dla grup zorganizowanych2 22 zł 26 zł 

Bilet rodzinny  
(do 4 osób, w tym do 2 osób 
dorosłych) 

78 zł 90 zł 

Białostocka Karta Dużej Rodziny 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
Białostocka Karta Seniora 

15 zł 17 zł 

Kategoria biletu 
Strefa Małego Odkrywcy 

wtorek-piątek weekendy i święta LABBAR 

Bilet wstępu 18 zł 22 zł 

25 zł 
(bilet dla jednego 

dziecka z 
opiekunem) 

Bilet dla grup zorganizowanych2 16 zł 20 zł 

Bilet rodzinny  
(do 4 osób, w tym do 2 osób 
dorosłych) 

54 zł 66 zł 

Białostocka Karta Dużej Rodziny 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
Białostocka Karta Seniora 

9 zł 11 zł 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu zwiedzania Epi-Centrum Nauki 
 
 
 

Białystok, dnia ……………………... 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 
Ja niżej podpisany(a) ................................................................ oświadczam, że na podstawie art. 

81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 

1231) wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku:  mojego oraz  mojego dziecka* (imię i nazwisko 

dziecka) ……….……………………………………………..…..……….… podczas wizyty w Epi-Centrum Nauki  

w Białymstoku oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć oraz filmów na stronach 

internetowych, profilach społecznościowych i w innych kanałach promocyjnych Organizatora w celach 

informacji i promocji działalności Epi-Centrum Nauki. 

 

 
        …………………………………………………………………………. 

    (czytelny podpis) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny 

w Białymstoku, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Mariusz Manaches, iodo@bpnt.bialystok.pl, 534 65 30 01, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji Epi-Centrum Nauki - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody, z tymże wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
 

 

 

*odpowiednie pola zaznaczyć krzyżykiem. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu zwiedzania Epi-Centrum Nauki 
 

 

Zasady bezpieczeństwa w Epi-Centrum Nauki w związku z pandemią koronawirusa: 
 
1. Odwiedzający Epi-Centrum Nauki zobowiązani są do: 

a. noszenia maseczek lub innego elementu zasłaniającego nos i usta (nie dotyczy: dzieci do 4. roku 
życia; osób, które mają problemy z oddychaniem oraz osób z niepełnosprawnościami, które mają 
kłopot z oddychaniem lub mogą mieć trudności ze zdjęciem maseczki lub innego elementu 
zasłaniającego nos i usta); 

b. dezynfekcji rąk tuż po wejściu do budynku Epi-Centrum Nauki (zarówno na Wystawę Główną, jak i do 
Strefy Małego Odkrywcy); 

c. zachowania dystansu 1,5 metra pomiędzy osobami znajdującymi się przy kasach , i w przestrzeni 
wystaw (nie dotyczy osób mieszkających w ramach jednego gospodarstwa domowego). 

2. W toaletach mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy: osób zamieszkujących 
wspólne gospodarstwo domowe, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i sprawujących 
opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia). 

3. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym pandemią koronawirusa, liczba osób 
odwiedzających przestrzenie obu wystaw zostaje do odwołania zredukowana o 50 % dla każdej z tur i 
wynosi odpowiednio: na Wystawie Głównej 100 osób jednocześnie, zaś w Strefie Małego Odkrywcy 25 
osób jednocześnie. 

4. Zaleca się dokonywanie zakupu biletów w elektronicznym systemie sprzedaży on-line. W przypadku 
zakupu biletu w kasie zalecamy korzystanie z transakcji bezgotówkowych. 

5. Szatnia pozostaje zamknięta. 
 

Uwagi do eksponatów/stanowisk: 
 

1. Wystawa Główna: 
D22: Tesla vs. Edison (w czasie projekcji w sali kinowej może przebywać max. 6 osób), 
D25: Elektroskopy i pałeczki ebonitowe (wyłączone ze zwiedzania), 
D59: Alkogogle (zamknięta część stanowiska polegającą na zakładaniu alkogogli oraz rzucaniu piłeczkami 
do celu), 
D66: Camera obscura (w pomieszczeniu może przebywać max. 2 os., nie dotyczy osób zamieszkujących 
wspólne gospodarstwo domowe, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób 
sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia),  
D80: Mam nosa (wyłączone ze zwiedzania), 
Laboratorium L1: Laboratorium robotyki (wyłączone ze zwiedzania), 
Laboratorium L2: Energetyka (możliwy dostęp do stanowisk DE4: Silnik elektryczny, DE5: Panel 
fotowoltaiczny, DE6: Elektrownia jądrowa, Stanowisko doświadczeń DE7: Energia śmieci). 
Laboratorium L3: Laboratorium elektromobilności (wyłączone ze zwiedzania). 

2. Wystawa Małego Odkrywcy: 
DD19: Kręcinosek (wyłączony ze zwiedzania) 

 

Przestrzeganie powyższych zasad będzie monitorowane przez pracowników Epi-Centrum Nauki. Prosimy 
o zastosowanie się do obowiązujących zasad oraz wykonywanie poleceń naszych pracowników. 

 
 
 
 
 
 


