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Tisztelt Intézményvezetés! 

Köszönjük a     ………………………………… Iskola (cím ………………………………..)  

megtisztelő érdeklődését. Az Önök számára lefoglalt időpont: 

2019. ………………… 00. (nap) 
Az ajánlat elfogadását 2019. …………… …-ig kérjük. 

Ezt követően a foglalást töröljük!! 

Kapcsolattartó: …………………………  telefon: …………………….. 

 e-mail 

A planetárium beüzemelése 

A planetárium beüzemelésére 2019. ………..…….. -n    7:00 – 7:15 között    érkezünk az intézménybe. 

A kezdési időpont 9:00 óra (második tanóra) 

 Az egyes előadások a ki- és belépéssel együtt 45 percesek. 

 Az előadások időpontja a csengetési rendhez igazodik. 

 Két előadás között minimum 10 perc technikai szünet szükséges. 

 Szíveskedjenek a „Használati feltételek”-et a kísérő pedagógusok részére átadni. 

 Az első előadás előtt írásban kérjük a csoportbeosztás: kezdés-befejezés, osztályok, várható létszám. 

Javasolt előadások 
1-2-3. osztály, óvoda Legyél Te is űrhajós (több kisfilm, játékos űrutazás) 

3-4-5. osztály Utazás a Naprendszerben + Utazás a Tejút középpontjába + kiegészítő kisfilm 

5-6-7-8. osztály A Földtől a Világegyetemig + kiegészítő kisfilm 

Középiskola/felnőtt A Földtől a Világegyetemig + kiegészítő kisfilm, vagy  

A forró és energikus Univerzum + Utazás a Tejút középpontjába + kiegészítő kisfilm 

Az egyes előadások mindig a nagyobb létszámú korosztályhoz igazodnak! 

A filmekről a     planetariumfilm.hu     oldalon tájékozódhatnak. 

A planetárium adottságai miatt nem lehetséges, hogy 60 főnél több diák vegyen részt egy-egy előadáson. 

A kísérőtanárok (maximum 5 fő) nem számítanak bele a létszámba. Kérjük, ennek figyelembe vételével szíves-

kedjenek az órarendet és a kért előadásszámot kialakítani. A megadott létszámtól eseti jelleggel el lehet térni, 

azonban erről előzetes egyeztetés szükséges! Jelentős létszámtúllépés esetén a belépést nem engedélyezzük!! 

Az előadás alatt teljes kupolás filmekkel (6–30 perc), valósághűen elevenednek meg a Naprendszerben található 

bolygók, holdak, kisbolygók, üstökösök, a távoli csillagködök és a galaxisok. A magyarázó szöveg alkalmazko-

dik az életkori sajátosságokhoz (nagycsoportos óvodás, 1-3. osztály, 4-5. osztály, 6-8. osztály, középiskola). 

Egyes műsorok angol nyelven is kérhetők. 

A planetárium beüzemeléséhez szükséges feltételek 

A Partiscum Mobil Planetárium elhelyezéséhez szükséges 9x9 m fedett terület és 5 méter belmagasság (torna-

terem vagy aula), valamint állandó 230V feszültség (normál konnektor, hosszabbítót, elosztót viszünk). 

A planetáriumot szabad téren NEM tudjuk beüzemelni! 

http://www.partiscum.hu/
http://mobilplanetarium.com/
http://www.mobil-planetarium.hu/
http://planetariumfilm.hu/
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Az előadások ára 
Fizetés számla ellenében az előadásokat követően készpénzben vagy átutalással (5 nap) az alábbiak szerint: 

 

3x45 perc, 180 fő 

Planetáriumi előadás (3x45 perc)    88.000,– 

2019. 01-02. kedvezmény   –12.000,– 

Összesen fizetendő bruttó  88.000,– helyett 76.000,– 

 

4x45 perc, 240 fő 

Planetáriumi előadás (4x45 perc)    110.000,– 

2019. 01-02. kedvezmény   –22.000,– 

Összesen fizetendő bruttó  110.000,– helyett 88.000,– 

 

5x45 perc, 300 fő 

Planetáriumi előadás (5x45 perc)    132.000,– 

2019. 01-02. kedvezmény   –26.000,– 

Összesen fizetendő bruttó  132.000,– helyett 106.000,– 

 

6x45 perc, 360 fő 

Planetáriumi előadás (6x45 perc)    154.000,– 

2019. 01-02. kedvezmény   –31.000,– 

Összesen fizetendő bruttó  154.000,– helyett 123.000,– 

 

7x45 perc, 420 fő 

Planetáriumi előadás (7x45 perc)    176.000,– 

2019. 01-02. kedvezmény   –35.000,– 

Összesen fizetendő bruttó  176.000,– helyett 141.000,– 

 

8x45 perc, 480 fő 

Planetáriumi előadás (8x45 perc)    198.000,– 

2019. 01-02. kedvezmény   –39.000,– 

Összesen fizetendő bruttó  198.000,– helyett 159.000,– 

 

A feltüntetett árak a 27%-os ÁFA összegét tartalmazzák! Amennyiben további előadásokat kérnek, úgy a számla 

végösszege a plusz előadások árával növekszik, előadásonként bruttó 22.000,– Forint értékkel. További költsé-

get (utazás, szállítás stb.) NEM számolunk fel! 

 

2019. január 6. 

 
Illés Tibor 

Partiscum Csillagászati Egyesület 

30/383-03-74 

http://www.partiscum.hu/
http://mobilplanetarium.com/
http://www.mobil-planetarium.hu/
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Használati feltételek 
 

 A Partiscum Mobil Planetárium 9x9 méter területű, 5 méter belmagasságú, fedett, zárt helyen üzemeltet-

hető. Nincs lehetőség kültéri helyszínen való beüzemelésre! 

 A planetárium működéséhez normál, 230V-os feszültség (dugalj, konnektor) szükséges 

 A planetáriumban a megrendelő részéről minimum egy felnőtt kísérő szükséges 

 A planetáriumba étel, ital, folyadék, rágógumi (kivétel ismert betegség esetén), szúró-vágóeszköz, nagy-

méretű csomag, valamint háziállat nem vihető be 

 A planetáriumi műsor – a hang és fényhatások miatt – ismert betegség (klausztrofóbia, epilepszia) esetén 

nem ajánlott 

 Mozgásukban korlátozott személyek csak kísérő segítségével látogathatják a programot 

 Amennyiben a program a megadott napon bármilyen okból nem tartható meg, viszont a planetárium be-

üzemelésre készen a helyszínen van, úgy az előadások árának 30%-a kerül kiszámlázásra 

 Amennyiben a planetárium beüzemelésre került, viszont a program – a megrendelővel történő azonnali 

egyeztetést követően – leállításra került:  

– 2 előadásig az ajánlati ár 50%-a  

– 3 előadás után az ajánlati ár 75%-a  

– 4 előadástól a megtartott előadások ára kerül számlázásra.  

Nincs lehetőség másik helyszínen történő beüzemelésre! 

 A planetárium mellett felügyelet nélkül diák nem tartózkodhat. Amennyiben ez mégis előfordul, úgy ad-

dig nem folytatódik tovább a program, míg ezt a körülményt a megrendelő intézmény részéről meg nem 

szüntetik 

 A planetárium kupoláját kívülről kinyitni SZIGORÚAN TILOS!! 

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

biztonságáról 

 A planetáriumban a kezelő gyakorolja a felügyeleti jogokat. Utasítást adhat a bent tartózkodó pedagógu-

soknak, annak érdekében, hogy az előadás továbbra is zavartalanul folytatódhasson 

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

szólítjuk az illetőt a planetárium elhagyására 

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

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

 Amennyiben a rendezvény helyszínén tartózkodó bármely személy a planetárium berendezésében szán-

dékosan kárt okoz, az anyagi felelősség teljes mértékben a megrendelőt terheli. A planetárium helyszíni 

külső biztosításáról a megrendelőnek kell gondoskodnia 

 Amennyiben a bemutató helyét adó intézményben keletkezett kár során (elemi kár, tűz, robbanás, vízbe-

törés stb.) a planetáriumi berendezés megsérül, úgy a keletkezett kárt az intézmény vagyonbiztosításának 

terhére kell megfizetni, függetlenül a kárt okozó személytől, az eseményt követő 15 napon belül. Ha az 

intézménynek nincs vagyonbiztosítása, úgy a keletkezett kárt a fenntartó szervezet köteles megtéríteni.

  

A berendezés értéke 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint 

 

 
Illés Tibor 

Partiscum Csillagászati Egyesület 

30/383-03-74 

http://www.partiscum.hu/
http://mobilplanetarium.com/
http://www.mobil-planetarium.hu/

