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CAŁA PRZYJEMNOŚĆ
W ODKRYWANIU!
www.hevelianum.pl

Karta do Kultury
Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem/-ką Karty
do Kultury wydawanej przez Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, to wiedz, że nie tylko
możesz korzystać ze zbiorów wszystkich jej filii, ale też
kupisz tańsze bilety do instytucji kultury.
Z Kartą do Kultury bilet wstępu na interaktywne
wystawy w Hevelianum – „Dookoła Świata”,
„Łamigłówka” i „Z energią!”
– kosztuje jedynie 18 zł!
Więcej o Karcie do Kultury znajdziesz pod adresem:
www.wbpg.org.pl/tresc/metropolitalna-karta-do-kultury

Karta Mieszkańca
Masz Kartę Mieszkańca? Świetnie!
Możesz raz w roku skorzystać
z bezpłatnego wejścia na wystawy
stałe Hevelianum.
Jedynym warunkiem jest dostępność
miejsc.
Nie masz jeszcze Karty Mieszkańca?
Tu możesz ją założyć:
www.jestemzgdanska.pl

że zakup biletu ze zniżką możliwy
* Pamiętaj,
jest tylko w kasie Hevelianum.

Gdańska Karta Dużej Rodziny
i Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Duża rodzina? Duże możliwości! Zapraszamy
w każdą ostatnią sobotę miesiąca do bezpłatnego
zwiedzania wszystkich wystaw! Wystarczy
w kasie Hevelianum okazać jedną z dwóch kart
– Dużej Gdańskiej Rodziny lub Ogólnopolską Kartę
Dużej Rodziny. Dodatkowo, poza darmowymi sobotami,
przy zakupie biletu rodzinnego z Ogólnopolską
Kartą Dużej Rodziny (standardowy bilet rodzinny
to cztery osoby), uprawnione do wstępu na wystawy
są wszystkie osoby z danej rodziny, nawet gdy jest
ich pięć i więcej!
Więcej o Gdańskiej Karcie Dużej Rodziny:
www.gdansk.pl/komunikacja/karta-duzej-gdanskiej-rodziny,a,20626
Więcej o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny:
www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny

Karta Turysty
Zwiedzasz z Kartą Turysty? Z pewnością więc korzystasz
już z setek ofert zniżkowych na muzea, noclegi, spektakle
czy koncerty i z wielu innych możliwości, które ona daje.
Okaż swoją Kartę również w Hevelianum i zwiedzaj
wystawy „Dookoła Świata”, „Łamigłówka”
i „Z energią!” bezpłatnie!
Informacje o Karcie Turysty znajdziesz pod adresem:
kartaturysty.visitgdansk.com

że zakup biletu ze zniżką możliwy
* Pamiętaj,
jest tylko w kasie Hevelianum.

O BEZPIECZEŃSTWO DBA U NAS
NANOTECHNOLOGIA!
Wszystkie wystawy i powierzchnie często dotykane przez gości i obsługę – m.in. poręcze, klamki, ekrany dotykowe czy
interaktywne eksponaty – zostały w Hevelianum pokryte powłoką TitanSolid, która usuwa wirusy, bakterie i grzyby.
Do pracy ruszyły nanocząsteczki tlenku tytanu (IV) – TiO2. W połączeniu ze światłem wytwarzają reaktywne formy tlenu,
które niszczą bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia organiczne znajdujące się na powierzchni zamieniając je na dwutlenek
węgla, wodę i proste jony nieorganiczne, dzięki czemu powierzchnia pozostaje niemal sterylna.
Powłoka jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, niewidoczna dla oka, bezwonna i nieodczuwalna podczas dotyku.
Nanocząsteczki TiO2 oczyszczają również powietrze i neutralizują zapach. Proces naturalnej samodezynfekcji trwa nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy od momentu aplikacji.
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Pokrywa zostaje aktywowana
przez światło i parę wodną.
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Powstają reaktywne formy tlenu,
które rozkładają…
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…bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia
organiczne znajdujące się na powierzchni…
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…na dwutlenek węgla, wodę
i proste jony nieorganiczne.

edukacja@hevelianum.pl

