
 
 

 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 
1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych 
Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2025. 

 

 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Odwiedź strefę SOWA i odbierz voucher do Planetarium KOPERNIKA” 
 

 
1. Akcja promocyjna prowadzona jest w dwóch Strefach Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, 

zwanymi dalej SOWA:    
- w Piasecznie (w Bibliotece Publicznej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55),   
- w Suwałkach (w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w budynku Parku Naukowo-
Technologicznego Polska-Wschód (ul. Innowacyjna 1).  

2. Akcja trwa od poniedziałku 28 listopada 2022 r. do niedzieli 15 stycznia 2023 r. 
3. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, 
prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 2/06, REGON 140603313, NIP 
701-002-51-69 (zwanym dalej „Organizatorem” lub „Kopernikiem”). 

4. Przy jednoczesnym zakupie dwóch biletów indywidualnych na wystawę SOWA kupujący otrzymuje 
– razem z biletami – voucher do Planetarium Centrum Nauki Kopernik, zwany dalej Voucherem. 

5. Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla jednej osoby do 
Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.  

6. Voucher jest ważny w terminie od 1 grudnia 2022 do 30 stycznia 2023 r. Aby skorzystać z Vouchera, 
należy go wymienić na bilet wstępu do Planetarium Centrum Nauki Kopernik (najlepiej zrobić to z 
wyprzedzeniem, poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z zasadami wymiany Vouchera, 
określonymi w § 7 Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, dostępnego na stronie 
www.kopernik.org.pl. Warunkiem wymiany Vouchera jest dostępność wolnych miejsc, dlatego 
polecaną formą wymiany jest wymiana online poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl. 

7. Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. 
Po wymianie na bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na pokaz w Planetarium CNK. 

8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie można przedłużyć terminu ważności  
Vouchera – niewykorzystany w terminie przepada. 

9. Vouchery wydawane są w całym okresie trwania promocji w obu placówkach SOWA, zgodnie z 
warunkami niniejszej promocji. Liczba wydawanych voucherów jest ograniczona. Vouchery 
wydawane będą do wyczerpania puli. 

10. Regulamin tej promocji dostępny jest w kasach obu placówek SOWA oraz na stronach 
internetowych www.biblioteka-piaseczno.pl oraz https://bpsuwalki.pl/. 

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  

 

http://www.kopernik.org.pl/
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