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NIP: 6841000651
 

tel: +48 790 227 876
email: info@astrodom.pl
www.astrodom.pl

Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnych, interaktywnych pokazów w przenośnym planetarium. 
W czasie pokazu wyświetlane są różnorodne obiekty obserwowane na sferze niebieskiej, a także zdjęcia 
i filmy z wypraw kosmicznych oraz symulacje komputerowe. Prowadzący pokazy opowiada o niebie, 
historiach i tradycjach z nim związanych oraz odpowiada na pytania uczestników pokazu.
Uczestnicy pokazów mają okazje zobaczyć otaczający nas świat nie na płaskim ekranie ale w projekcji 
sferycznej (czyli 3600). 
 
Godziny pokazów:
• Sobota: od 11.00 do 20.00 (co godzinę)
• Niedziela: godz.: 11.00 do 16.00

 
Cena biletu wstępu: 10 zł. 
 
Prosimy o wcześniejszą rezerwację biletów! 
Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.
Rezerwacja przepada jeśli osoba nie zgłosi się na
10 minut przed pokazem!
 
Grupy powyżej 15 osób mogą rezerwować pokaz 
o wybranej tematyce o innej godzinie niż wyżej podane.
 

  

Rezerwacja biletów i dodatkowe informacje:
www.planetarium.astrodom.pl 

tel: 790 227 876 (od godz. 8.00 do 20.00)
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• W pokazie może uczestniczyć jednorazowo ok. 25 osób.
• Pokaz dla jednej grupy trwa ok. 45 minut.  Tematyka pokazów dopasowana jest do wieku 

większości uczestników pokazu lub jest to zaplanowany film.
• Uczestnicy wchodzą do kopuły planetarium bez bagaży, oraz ściągają obuwie. Obok kopuły 

jest wolne miejsce na zostawienie swoich rzeczy.  Prosimy nie przynosić na pokazy żadnych 
cennych rzeczy! 

• W środku kopuły planetarium można siedzieć na poduszkach lub leżeć. Panie prosimy 
o  ubranie się w spodnie, gdyż nie będzie im zbyt wygodnie w spódnicach.

• Uczestnicy pokazu powinni być przed wejściem do kopuły na 5 minut przed rozpoczęciem 
pokazu (czyli 5 minut przed rozpoczęciem pełnej godziny). 

• Przed budynkiem basenu  jest bezpłatny parking dla samochodów.

UWAGA! 
Udział w pokazie nie jest zalecany dla osób z ostrą formą klaustrofobii lub epilepsji lub mających 
problemy z błędnikiem!

 

 

Dodatkowe informacje:
tel: 790 2 ASTRO

e-mail: planetarium@astrodom.pl
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www.planetarium.astrodom.pl

SOBOTA:
11.00 Niebo nad głową- co widać na naszym nocnym niebie?
12.00 Nasz Wszechświat- film o odkrywaniu informacji o tym jak zbudowany jest nasz 

Wszechświat.
13.00 Rytmy Przyrody- dzień, noc, miesiąc, rok i inne rytmy w otaczającym nasz świecie.
14.00 Podroż do Miliarda Słońc- film o odkrywaniu i mierzeniu Wszechświata.
15.00 Niebo nad głową
16.00 Z powrotem na Księżyc- film o historii zdobywania Księżyca i powrocie ludzi na Księżyc.
17.00 Grawitacja- pokaz o  tym co nas trzyma na Ziemi, supernowych i czarnych dziurach.
18.00 Podroż do Miliarda Słońc- film
19.00 Rytmy Przyrody
20.00 Dalekie światy- film o życiu na innych planetach.

 

NIEDZIELA:
11.00 Z powrotem na Księżyc- film
12.00 Rytmy Przyrody
13.00 Podroż do Miliarda Słońc- film
14.00 Grawitacja
15.00 Niebo nad głową
16.00 Podroż do Miliarda Słońc- film

 
 
 
 
 

Szerszy opis zawartości pokazów na stronie: 

www.planetarium.astrodom.pl


