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Zapraszamy organizatorów różnorodnych imprez masowych do zaoferowania uczestnikom 
imprezy  nowoczesnych, interaktywnych pokazów w przenośnym planetarium. Uczestnicy 
pokazów maja okazję zobaczyć otaczający nas świat w projekcji sferycznej (czyli 360 stopni). 
 
W czasie pokazu wyświetlane są różnorodne obiekty obserwowane na 
sferze niebieskiej a także zdjęcia i filmy z wypraw kosmicznych, symulacje 
komputerowe oraz zdjęcia nieba wykonane z Ziemi. Prowadzący pokazy 
opowiada o niebie, historiach i tradycjach z nim związanych oraz 
odpowiada na pytania uczestników pokazu. Pokazuje jak to, co dzieje się 
w bliskim i dalekim kosmosie może wpływać na życie na Ziemi.
Dorośli uczestnicy imprezy mogą wykorzystać planetarium jako 
“tymczasowe przedszkole” dla swoich pociech zostawiając ich na czas 
trwania pokazu a sami dokładnie zwiedzając interesujące ich atrakcje.
 
Czas trwania jednego pokazu i szczegółowa tematyka pokazów może być dopasowana do 
konkretnych życzeń organizatora. Możliwe są również pokazy polegające na wyświetlaniu 
jedynie wybranych tytułów filmów, trwające ok. 30 minut. W planetarium możliwe są również 
pokazy filmów i zdjęć o dowolnej tematyce, innej niż astronomiczna i kosmiczna - 
przygotowane do projekcji sferycznej.

Sunt fugiat, commodo quis tempor duis. 
Minim veniam laboris, irure dolor irure 

ullamco qui excepteur fugiat. Culpa cillum 
minim ipsum cillum enim ad, incididunt 

dolore aute exercitation laboris.
 

UWAGA! 
W pokazie nie powinny uczestniczyć osoby z ostrą formą klaustrofobii lub epilepsji!



• W pokazie może uczestniczyć jednorazowo ok. 25 osób.
• Pokaz dla jednej grupy może trwać od 30 do 60 minut.  Preferowany jest 

czas ok. 45 minut, żeby zapewnić regularne wejścia o pełnej godzinie 
zegarowej, co ułatwia uczestnikom imprezy ich zapamiętanie.

• Tematyka pokazów jest różnorodna i może być dopasowana do 
potrzeb organizatorów i tematyki imprezy.

• Uczestnicy wchodzą do kopuły planetarium bez “bagaży” oraz ściągają 
obuwie. Obok kopuły powinno być wolne i bezpieczne miejsce na 
zostawienie butów, grubszych ubrań  i  większych rzeczy. 

• W środku można siedzieć na poduszkach lub leżeć.
• Uczestnicy powinni być przed wejściem do kopuły na 5 minut przed rozpoczęciem 

pokazu.  Wskazana jest wcześniejsza rezerwacja godzin pokazu, żeby nie przekraczać liczby 
dostępnych miejsc lub biletowanie wejść. 

• Do rozstawienie kopuły planetarium potrzebne jest ciche miejsce, wewnątrz budynku, 
o wymiarach ok. 6 x 7m i wysokości ok. 3,4m. Wskazane jest zaciemnienie tego miejsca, 
np. przez zaciągnięcie rolet. Konieczny jest dostęp do energii elektrycznej.

 

 

INFORMACJE 
T ECHNICZNE

zobacz niebo nad głową!

Dodatkowych informacji udzielamy 
telefonicznie  lub mailowo:

tel: +48 79 02 ASTRO
email: info@astrodom.pl


