
 

 

Regulamin warsztatów w Centrum Nauki i Techniki EC1 

pt. „Wulkan energii” 

 

1. Warsztaty z wykonania wulkanów odbywają się w okresie 02.02.2019 r. – 31.03.2019 r.   

(dni weekendowe oraz w tygodniu od wtorku do piątku  w okresie ferii zimowych  

w województwie łódzkim, tj. 11.02 – 24.02.2019r.) na terenie Centrum Nauki i Techniki 

(zwanego dalej CNiT) w czasie jego otwarcia. Godziny rozpoczęcia zajęć warsztatowych  

w weekendy to:  11:00, 13:30, 16:00.  Godziny rozpoczęcia zajęć warsztatowych od wtorku  

do piątku w ferie zimowe to:  11:00, 15:00.  

2. Warsztaty objęte są internetowym systemem rezerwacji miejsc i są biletowane – każdy 

uczestnik warsztatów, zobowiązany jest odebrać płatny bilet w Punkcie Kasowym EC1 

zlokalizowanym przy wejściu do CNiT. Opiekun zobowiązany jest zarezerwować nieodpłatny 

bilet na warsztat.  

3. Wiek uczestników warsztatu: 

Minimalny wiek uczestnika: 6 lat 

Uczestnicy w wieku 6-8 lat mogą uczestniczyć w warsztacie wyłącznie pod opieką 

pełnoletniego opiekuna. 

Uczestnicy w wieku 8 – 14 lat mogą uczestniczyć w warsztacie samodzielnie, jednak opiekun 

czeka na dziecko w przestrzeni Laboratorium – wyznaczone miejsce dla opiekunów i bierze 

całkowitą odpowiedzialność za dziecko. 

Osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 15 roku życia biorą  udział w warsztacie samodzielnie. 

4. W warsztacie mogą uczestniczyć grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne – 

maksymalnie 12 uczestników warsztatów, przy założeniu, że podczas warsztatu może być 

obecnych 16 osób (12 stanowisk + max. 4 opiekunów). 

5. Grupy szkolne oraz inne zorganizowane grupy osób do 18 roku życia, przez cały czas trwania 

warsztatu muszą znajdować się pod opieką wyznaczonych opiekunów w liczbie co najmniej  

1 opiekun na 12 osób. 

6. Warsztat obejmuje 12 stanowisk. Dla każdego uczestnika przeznaczone jest 1 stanowisko. 

Przy zastrzeżeniu, że gdy uczestnikiem warsztatu jest dziecko pomiędzy 6 a 8 rokiem życia  

lub w innym uzasadnionym przypadku, na 1 stanowisko może przypadać 1 uczestnik warsztatu  

+ opiekun. 



7. Warsztat odbywa się w przestrzeni Laboratorium (Rozdzielnia poziom 3) do którego 

uczestników zaprowadzi animator. Prosimy uczestników o przybycie do budynku Rozdzielni, 

poziom 2, obok bistro Rozdzielnia (miejsce zbiórki będzie oznaczone), 

na 15 minut przed rozpoczęciem warsztatu, gdzie animator rozpocznie sprawdzanie biletów. 

Osoby korzystające tylko z warsztatów (bilet na warsztat, bez biletu do CNiT) prosimy  

o oczekiwanie na pracownika CNiT w Strefie Wejścia (Kasy, Zmiękczalnia, poziom 0) – miejsce 

zbiórki będzie oznaczone. Pracownik zaprowadzi osoby z biletem na warsztat do Rozdzielni 

poziom 2. Prosimy o punktualne przybycie. 

8. Czas trwania warsztatu wynosi do 100 minut. 

9.  Warsztat rozpoczyna się przedstawieniem przez osobę prowadzącą krótkiego wstępu 

teoretycznego oraz zasad bezpieczeństwa, następnie uczestnicy przechodzą do praktycznej 

części warsztatu. 

10. Podczas warsztatu nie wolno spożywać posiłków ani napojów. 

11. Karty charakterystyk substancji używanych podczas warsztatu i instrukcja postepowania  

w razie zagrożenia są dostępne u osoby prowadzącej warsztat. 

12. Zakup biletu na warsztat jest jednoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu  

oraz Regulaminu Kompleksu „EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” w Łodzi. 

13. Szczegółowe zasady wstępu i przebywania na terenie Kompleksu EC1, nieopisane  

w powyższym Regulaminie,  uregulowane zostały w REGULAMINIE KOMPLEKSU „EC1 ŁÓDŹ - 

MIASTO KULTURY” W ŁODZI. 

 


