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REGULAMIN PRZEKAZYWANIA VOCHERÓW BĘDĄCYCH NAGRODAMI W QUIZIE 

„Co wiesz o Koperniku?”  

ZORGANIZOWANYM PRZEZ  

Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu 

 W RAMACH AKCJI PROMOCYJNEJ 
„Odwiedź strefę SOWA, weź udział w konkursie i wygraj voucher do Centrum Nauki 

Kopernik lub do Planetarium Centrum Nauki Kopernik” 

 
 

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie 
(kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru 
Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 
2/06, REGON 140603313, NIP 701-002-51-69.  
 

2. W województwie dolnośląskim akcja promocyjna będzie trwała w czasie ferii zimowych  
od 13 do 24 lutego 2023 r. 

 
3. Akcja promocyjna prowadzona jest w instytucjach, w których znajduje się Strefa 

Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (dalej Strefa SOWA), m.in. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu (dalej MBP- CW), w której to znajduje się 
strefa SOWA.  
 

4. W ramach akcji Centrum Nauki Kopernik przekazało MBP-CW 6 (słownie: sześć) 
voucherów wstępu na wystawy w CNK i 8 (słownie: osiem) voucherów do Planetarium 
w CNK. 
 

5. Vouchery będą nagrodami w quizie „Co wiesz o Koperniku?” organizowanym przez  
MBP-CW w dniu 24 lutego 2023 r. w godzinach od 11.30 do 13.00 w ramach ferii 
zimowych 2023. Informacje o quizie dostępne będą na stronie internetowej 
www.mbp.boleslawiec.pl oraz w Centrum Wiedzy MBP-CW (na parterze). 
 

6. Jeden uczestnik quizu „Co wiesz o Koperniku?” może wygrać łącznie nie więcej niż  
2 vouchery. 

 
7. Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla 

jednej osoby na wystawy Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium w Centrum 

Nauki Kopernik. 
 

8. Voucher jest ważny w terminie od 1 lutego 2023 do 31 maja 2023 r. 

http://www.mbp.boleslawiec.pl/
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9. Aby skorzystać z Vouchera, należy go wymienić na bilet wstępu do Centrum Nauki 

Kopernik lub do Planetarium Centrum Nauki Kopernik (najlepiej zrobić  
to z wyprzedzeniem, poprzez stronę www.bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z zasadami 
wymiany vouchera, określonymi w §7 Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki 
Kopernik, dostępnego na stronie www.kopernik.org.pl.  
 

10. Warunkiem wymiany vouchera jest dostępność wolnych miejsc, dlatego polecaną 
formą jest wymiana online poprzez stronę www.bilety.kopernik.org.pl. 

 
11. Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. 

Po wymianie na bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawy  

w Centrum Nauki Kopernik lub na pokaz w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik. 
 

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

 
 
 

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

