
REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z  PRZYSZKOLNEGO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO 

ASTROBAZA KRUSZWICA 

 

1. Obserwatorium jest czynne zgodnie z ustalonym harmonogramem lub                         

w dodatkowych godzinach wyznaczonych przez koordynatora (w zależności od 

warunków atmosferycznych). 

2. Jest ono dostępne również dla grup zorganizowanych w celu zwiedzenia obiektu lub 

uczestnictwa w obserwacjach (przy sprzyjających warunkach obserwacyjnych),         

po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (osobistym lub telefonicznym)           

z wyprzedzeniem minimum 7 dniowym. 

3. Liczebność  grup nie powinna przekroczyć 15 osób. 

4. W trakcie przebywania w obiekcie osób niepełnosprawnych całkowitą 

odpowiedzialność za nie ponosi ich opiekun. 

5. Opiekunowie grup zorganizowanych  zobowiązani do potwierdzenia własnoręcznym 

podpisem swojej obecności wraz z dziećmi/uczniami w dzienniku zajęć prowadzonych 

w Astrobazie. 

6. Korzystanie z urządzeń Astrobazy jest możliwe tylko w czasie zwiedzania obiektu lub 

uczestnictwa w zajęciach za zgodą i pod nadzorem koordynatora. 

7. Zabrania się osobom zwiedzającym i korzystającym  z obserwatorium, samodzielnego 

ustawiania i przestawiania teleskopów oraz pozostałego sprzętu stanowiącego 

wyposażenie Astrobazy. 

8. Wejście pod kopułę może się odbywać tylko w obecności lub za zgodą koordynatora . 

Maksymalna Liczba osób znajdujących się pod kopułą obserwatorium nie może 

przekroczyć 6 osób. 

9. Po wejściu pod kopułę obserwacje mogą nastąpić jedynie z chwilą zamknięcia włazu 

schodów górnych. 

10. Do komunikacji miedzy piętrami budynku służą schody zewnętrzne (betonowe). 

Korzystanie ze schodów wewnętrznych (metalowych) wymaga każdorazowo 

pozwolenia koordynatora Astrobazy. 

11. Zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu w obiekcie Astrobazy. Osoby 

pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane na teren obserwatorium. 

12. Wszelkie zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze budynku. 

13. Koordynator zapoznaje z regulaminem wszystkie osoby po raz pierwszy odwiedzające 

Astrobazę, a przy każdej następnej wizycie przypomina o jego obowiązywaniu. 

 



Zapoznałam się z Regulaminem Astrobazy i zobowiązuję się do jego przestrzegania 
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Ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez członków grupy 

zwiedzających Astrobazę  

 

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

                                                                                     podpis opiekuna grupy 


