
 

REGULAMIN „ZWIEDZANIA Z DOWOZEM” W CENTRUM 

NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY W TORUNIU 

 

§1  

Postanowienia ogólne i organizacja zajęć 

1. Organizatorem „Zwiedzania z dowozem” (dalej wydarzenie) jest Centrum Nowoczesności 

Młyn Wiedzy w Toruniu. Zwiedzanie odbywa się w budynku Centrum Nowoczesności Młyn 

Wiedzy w Toruniu (dalej CNMW), przy ul. Łokietka 5. 

2. Wydarzenie realizowane będzie na terenie miasta Torunia. 

3. Kupujący bierze odpowiedzialność za zachowanie oraz bezpieczeństwo niepełnoletnich 

uczestników wydarzenia, dla których zakupił bilet. Na terenie CNMW bez opieki osoby 

pełnoletniej nie może pozostawać osoba poniżej 13 roku życia. 

4. CNMW w cenie biletu na wydarzenie zapewnia dostęp do wystaw interaktywnych w CNMW 

oraz dowóz autokarem realizowany przez posiadającą stosowne uprawnienia i ubezpieczenie 

zewnętrzną firmę transportową. 

5. CNMW oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za część wydarzenia realizowaną 

przez firmę transportową, a wszelkie roszczenia za pośrednictwem CNMW należy kierować do 

firmy transportowej. 

6. W przypadku chęci zgłoszenia kontroli autobusu przez kupującego poprzez stosowne 

służby państwowe, należy zgłosić ten fakt CNMW najpóźniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem 

telefonicznie: tel. 667 899 069 oraz mailowo: kasy@centrumnowoczesnosci.org.pl . Autokar 

zostanie wtedy podstawiony w wyznaczone miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem. 

7. W przypadku awarii autokaru lub stwierdzonej usterki, zostanie podstawiony w możliwie 

najkrótszym czasie autokar zastępczy. Jeśli nie jest możliwe niezwłoczne udostępnienie 

autokaru zastępczego, wydarzenie zostanie przełożone na inny termin. 

8. Osoby korzystające z wydarzenia mają obowiązek dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i 

nosa maseczką, z wyjątkiem dzieci do lat 4., osób z niepełnosprawnością, które miałyby kłopot 

z oddychaniem lub trudności ze zdjęciem maseczki. 

9. Osoby korzystające z wydarzenia są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania 

postanowień Regulaminów obowiązujących w CNMW. 

10. Za szkody powstałe podczas trwania wydarzenia, wynikające z niedostosowania się do 

postanowień Regulaminów CNMW oraz zasad i poleceń wydawanych przez prowadzących 

wydarzenie odpowiedzialność ponosi Kupujący. 
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§2  

Rezerwacje i płatności 

1. Zakup biletu na „Zwiedzanie z dowozem” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu oraz innych Regulaminów obowiązujących w Centrum Nowoczesności Młyn 

Wiedzy. 

2. Całkowity czas trwania wydarzenia to około 3 godziny. 

3. Informacje o dostępnych terminach można uzyskać w systemie sprzedaży biletów online 

lub pod numerem telefonu 56 690 490 90. Zakupu biletów na wydarzenie przez system online 

można dokonać z maksymalnie 60-dniowym wyprzedzeniem, lecz nie później niż 5 dni przed 

planowanym terminem. 

4. Koszt biletu na wydarzenie to 25,00 zł brutto niezależnie od wieku uczestnika wydarzenia. 

Dzieci do 13-go roku życia muszą przebywać pod opieką osoby pełnoletniej, która 

zobowiązana jest do zakupu biletu i bierze pełną odpowiedzialność za podopiecznych. 

5. Aby wydarzenie mogło się odbyć, należy zakupić od 40 do 50 biletów lub ich wielokrotność. 

6. W przypadku braku możliwości skorzystania z wydarzenia przez kupującego należy ten fakt 

zgłosić najpóźniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie: tel. 667 899 069 oraz 

mailowo: kasy@centrumnowoczesnosci.org.pl . W przeciwnym wypadku kupujący zostanie 

obciążony kosztami organizacji wydarzenia a zakupione bilety nie będą podlegały zmianom 

terminu ani zwrotom. 

7. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy pozostałych 

Regulaminów CNMW. 

8. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminach decyduje pracownik wyznaczony 

przez CNMW. 
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