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Tisztelt Iskolavezetés! 

Köszönjük a ……………………………………………… iskola megtisztelő érdeklődését. Az Önök 
számára lefoglalt időpont: 

2015. …………… hó …... 

A planetárium beüzemelése 

A planetárium beüzemelésére 2015. ….……………… hó ….-n ….. órakor érkezünk az intézménybe. 
A kért kezdési időpont …… óra, az egyes előadások a ki- és belépéssel együtt 45 percesek. Az előadá-

sok időpontja a csengetési rendhez igazodik, melyet megrendeléskor kérünk mellékelni. 

     A planetárium adottságai miatt fizikailag nem lehetséges, hogy 50 főnél több diák vegyen részt 

egy-egy előadáson. A kísérőtanárok (maximum 3 fő) nem számítanak bele a létszámba. Kérjük, ennek 
figyelembe vételével szíveskedjenek az órarendet és a kért előadásszámot kialakítani. A megadott 

létszámtól eseti jelleggel el lehet térni, azonban erről előzetes egyeztetés szükséges! 

Aktuális előadásunk: Utazás a Naprendszerben 

A planetáriumi bemutató szervesen illeszkedik a „2015 A Fény Éve” programsorozathoz. Az előadás 

során egy teljes kupolás, FullHD film segítségével végiglátogatjuk a Naprendszer bolygóit, megismer-

jük ezek jellegzetességeit, fizikai paramétereiket, sőt néhány bolygó felszínére „le is szállunk”. A diá-
kok tanulmányozhatják az égbolt nevezetes csillagképeit, megismerhetik a Sarkcsillag és az északi 

irány megtalálását. 

     Ezt követően élőszavas planetáriumi bemutató keretében megtudhatják, milyen szabad szemmel 

észlelhető objektumok, bolygók, galaxisok, csillagködök láthatók az égbolton. A bemutató során való-
sághű felvételek segítségével elevenednek meg a Naprendszerben található bolygók, holdak, kisboly-

gók. A magyarázó szöveg alkalmazkodik az életkori sajátosságokhoz (nagycsoportos óvodás, 1-3. 

osztály, 4-5. osztály, 6-8. osztály, középiskola). 

A planetárium beüzemeléséhez szükséges feltételek 

A Partiscum Planetárium felállításához szükséges 8x8 m fedett terület és 5 méter belmagasság, vala-

mint állandó 230V feszültség (hosszabbítót, elosztót viszünk). Lehetőség szerint az előadás helyszínén 

kérünk 2db széket biztosítani. 

http://www.partiscum.hu/
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Az előadások ára 

Fizetés számla ellenében, készpénzben a helyszínen, vagy átutalással az alábbiak szerint (megrendeléskor kérjük 

megjelölni a kért fizetési módot és a határidőt). 

Három előadás megrendelése esetén fenntartjuk a jogot az előadási nap meghatározására!!! 
 
Planetáriumi előadás 3 db 15.500,–/db 46.500,– 

Útiköltség x km 70,–/km ,– 

Összesen (útiköltség nélkül)   46.500,– 

 

Planetáriumi előadás 4 db 14.500,–/db 58.000,– 

Útiköltség x km 70,–/km ,– 

Összesen (útiköltség nélkül)   58.000,– 

 

Planetáriumi előadás 5 db 13.000,–/db 65.000,– 

Útiköltség x km 70,–/km ,– 

Összesen (útiköltség nélkül)   65.000,– 

 

Planetáriumi előadás 6 db 13.000,–/db 78.000,– 

Mennyiségi kedvezmény 4 %  –3.000,– 

Útiköltség x km 70,–/km ,– 

Összesen (útiköltség nélkül)   75.000,– 

 
Planetáriumi előadás 7 db 13.000,–/db 91.000,– 

Kedvezmény 5 %  –4.500,– 

Útiköltség x km 70,–/km ,– 

Összesen (útiköltség nélkül)   86.500,– 

 

Planetáriumi előadás 8 db 13.000,–/db 104.000,– 

Kedvezmény 7 %  –7.300,– 

Útiköltség x km 70,–/km ,– 

Összesen (útiköltség nélkül)   96.700,– 

 

Planetáriumi előadás 9 db 13.000,–/db 117.000,– 

Kedvezmény 8 %  –9.400,– 
Útiköltség x km 70,–/km ,– 

Összesen (útiköltség nélkül)   107.600,– 

A számla végösszege 0% ÁFÁ-t tartalmaz (alanyi adómentes) 

 

Amennyiben további előadások megtartását kérik, úgy a számla végösszege a plusz előadások árával módosul, 

előadásonként 13.000,– Forint értékkel. 

Az optimális időpont elosztás miatt kérjük, megrendelés előtt érdeklődjenek a kiválasztott napról!! 
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Használati feltételek  

 Fenntartjuk a jogot arra, hogy a planetáriumot, az ott dolgozókat, illetve a közönséget veszélyeztető, őket 

zavaró emberektől megtagadjuk a programon való részvételt 

 Az előadás kezdő időpontját meghaladó 5. perc után a planetáriumba nem lehet belépni 

 A planetáriumi műsor alatt kísérőtanár részvétele szükséges 

 A planetáriumban a kezelő gyakorolja a felügyeleti jogokat 

 Amennyiben a műsort valaki többszöri figyelmeztetés ellenére megzavarja, a vetítést megszakítjuk és fel-

szólítjuk az illetőt a planetárium elhagyására 

 A planetáriumba étel, ital, szúró-vágóeszköz, nagyméretű csomag, valamint háziállat nem vihető be 

 A planetáriumba csak az előre egyeztetett időpontban, a megrendelő által szervezet csoportokban , a sze-

mélyzet engedélye után lehet belépni, a műsort követően pedig el kell hagyni 

 Amennyiben az intézmény bármely diákja, dolgozója, illetve az intézmény területén tartózkodó más sze-

mély a planetárium berendezésében szándékosan kárt okoz, az anyagi felelősség teljes mértékben az in-

tézményt terheli 

 A planetáriumban a kezelő személyzet gondoskodik a berendezések üzemeltetéséről, illetve a bent lévők 

biztonságáról 

További információk: http://partiscum.hu 

Szabad időpontok: http://mobil-planetarium.hu 

Eddigi előadásaink: http://iskola.partiscum.hu 
E-mail:   mobilplanetarium@gmail.com 

pacsi.szeged@gmail.com 

 

 

2015. február 1. 

 

Üdvözlettel 

 

Illés Tibor 
Partiscum Csillagászati Egyesület 

30/383-03-74 
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