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Dla dzieci i młodzieży z Ukrainy nasze Centrum oferuje bezkosztowe zwiedzanie niezwykłej wystawy ,,w
stronę światła”, która w interaktywny i przystępny sposób ukazuje naukę w otaczającym nas świecie.
Jest to fantastyczne i nietuzinkowe doświadczenie, które pozwoli spojrzeć na świat z innej perspektywy,
jednocześnie dobrze się bawiąc.

Wystawa ,,w stronę światła” to niezwykła kolekcja interaktywnych eksperymentów, pozwala
zgłębić świat, który nas otacza. Ścieżka pełna jest świateł, kolorów i dźwięków. Prawa
fizyczno-chemiczne tłumaczy przewodnik, zawsze w interesujący i przystępny sposób. Każdy
niezależnie od wieku znajdzie tutaj coś dla siebie, stworzy nową planetę z magicznego piasku,
pochodzi po suficie lub oderwie się od swojego własnego cienia!
Czas trwania 1,5 h.
Ważne:
dla grup do 15 osób oferujemy tłumacza języka ukraińskiego,
jeżeli posiadają Państwo własnego tłumacza, istnieje możliwość zwiedzania dla większej
grupy,
w przypadku grup złożonych wyłącznie z dzieci, wymagamy obecności minimum
jednego opiekuna,
w przypadku grup rodzinnych złożonych z dzieci i ich opiekunów, łączna ilość osób
również nie powinna przekraczać 15,
konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu. W celu jej dokonania prosimy o kontakt
mailowy lub telefoniczny,
w pobliżu Centrum znajduje się strzeżony parking, a na miejscu dostępna bezpłatna
toaleta.
Więcej informacji na temat naszego Centrum można znaleźć na stronie: www.womai.pl.
Zapraszamy do kontaktu mailowego womai.krakow@gmail.com lub telefonicznego 12 313 23
59.
Adres: ul. Pawia 34, Kraków.

[UA]
Для дітей та молоді з України наш Центр пропонує безкоштовне відвідування
унікальної виставки «Назустріч світлу», яка в інтерактивній та доступній формі
показує науку в навколишньому світі. Це фантастичний і незвичайний досвід,
який дозволить вам у грайливій формі поглянути на світ з іншої перспективи.
Виставка «Назустріч світлу» — це надзвичайна колекція інтерактивних експериментів,
що дозволяє досліджувати оточуючий нас світ. Це мандрівка, сповнена світла, кольорів і
звуків. Фізичні та хімічні закони цікаво та доступно пояснює екскурсовод, Кожен,

незалежно від віку, знайде тут щось для себе, створить нову планету з чарівного піску,
походить по стелі або відірветься від власної тіні!
Тривалість 1,5 години.
Важливо:
Ми пропонуємо перекладача з української мови для груп до 15 осіб.
Якщо у вас є власний перекладач, є можливість організувати більшу групу.
У випадку груп, які складаються лише з дітей, необхідна присутність принаймні
одного опікуна.
У сімейних групах, які складаються з дітей та їх опікунів, загальна кількість осіб
також не повинна перевищувати 15 осіб.
Дату відвідування необхідно забронювати заздалегідь. Для цього зв’яжіться з
нами по електронній пошті або по телефону.
Біля Центру є автостоянка під охороною, на території Центру є безкоштовний
туалет.
Більше інформації про наш Центр можна знайти на сайті: www.womai.pl
Будь ласка, зв’яжіться з нами за електронною поштою womai.krakow@gmail.com або за
телефоном 12 313 23 59.
Адреса: вул. Павія (Pawia) 34, Краків.
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