
Praktyczne porady 

1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

2. Przed wzięciem udziału w Dniach Otwartych koniecznie przeczytaj Regulamin Dni Otwartych (patrz zakładka 

Regulamin) – wchodząc na teren Ośrodka Jądrowego Świerk świadomie i dobrowolnie go akceptujesz. 

Dodatkowo, w regulaminie umieszczonych jest wiele istotnych informacji dotyczących przebiegu 

wydarzenia.  

3. Pamiętaj, że udział w Dniach Otwartych jest możliwy dla osób, które ukończyły 11 rok życia. Osoby 

niepełnoletnie muszą przebywać w towarzystwie osób dorosłych. 

4. Miej ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) – będzie 

potrzebny do rejestracji na wejściu na teren Ośrodka Jądrowego Świerk oraz do rezerwacji biletów na trasy 

zwiedzania.  

5. Żeby wejść na teren Ośrodka Jądrowego Świerk będziesz musiał wypełnić formularz rejestracyjny (załącznik 

poniżej). Możesz wypełnić go na miejscu lub wydrukowany przywieźć ze sobą.   

6. Przychodząc na Dni Otwarte nie bierz ze sobą dużego plecaka ani torby – bagaż osobisty postaraj się 

ograniczyć do minimum. Miej na uwadze, że do budynku Reaktora MARIA, Ośrodka Radioizotopów 

POLATOM i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (trasa 7, 11 i 12) nie można wnosić 

niczego poza rzeczami osobistymi (takimi jak telefon komórkowy, portfel, dokumenty, klucze).  

7. W żadnym wypadku nie bierz ze sobą przedmiotów niebezpiecznych. 

8. Włóż wygodne obuwie na płaskiej podeszwie. 

9. Nie rób zdjęć i nie nagrywaj filmów na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk ani w laboratoriach, które 

będziesz zwiedzał.  

10. Przed przyjazdem zapoznaj się z naszą ofertą na Dni Otwarte (informacje dostępne są po naciśnięciu na 

nazwy zakładów) i zdecyduj, na które trasy zwiedzania chciałbyś zrobić rezerwację. Weź pod uwagę, że 

liczba biletów jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.  

11. Rezerwacja biletów możliwa jest internetowo (ale tylko w określonym czasie! – patrz zakładka Rezerwacja 

Internetowa) oraz w dniu wydarzenia. W obu przypadkach będziesz musiał przyjść do Parku Naukowo 

Technologicznego (bud. 3AB) i zgłosić się do Punktu Rezerwacji, żeby albo  15 minut przed wyruszeniem na 

trasę potwierdzić swoją rezerwację internetową, albo zapisać się na wybrane trasy zwiedzania.  

12. Jeśli masz obywatelstwo inne niż polskie prosimy, żebyś skorzystał z rezerwacji internetowej. Jeśli nie uda Ci 

się internetowo zarezerwować biletu na trasę, prześlij nam formularz rejestracyjny na adres email:  

dniotwarte@ncbj.gov.pl co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. 

13. Na wydarzenie możesz przyjechać własnym samochodem, ale z naszej strony zapewniamy także bezpłatny 

(limitowany) transport z Warszawy, Garwolina i Otwocka oraz powrót (patrz zakładka Transport).  

14. Dla głodnych – w trakcie Dni Otwartych na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk będzie czynny Bar56. 

Przyniesienie własnych napojów i jedzenia nie jest zabronione, ale konsumpcja podczas zwiedzania 

laboratoriów już tak.  

15. Na terenie wyznaczonym w Parku Naukowo Technologicznym oraz w Barze56 możesz poruszać się 

swobodnie, ale pamiętaj, że wszędzie indziej możesz poruszać się tylko w grupie z opiekunem. 
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