Nazwa atrakcji

Miejsce

Czas trwania
i godzina

Ilość
uczestników

Wejściówki

Opis atrakcji

Umysłowe
łamigłówki - jak
szybko ułożyć
kostkę Rubika i do
czego jeszcze
można ją
wykorzystać?
Kostka Rubika
Umysł w pułapce czy uda się
pomyślnie
rozwiązać zagadki
i opuścić
tajemniczy pokój?
Escape room

Wozownia
Artyleryjska
I p.

Trwa 40
minut
(19:00, 20:00,
21:00)

Każdorazowo
100 osób

Do odebrania
w punkcie
informacyjnym

Ponad 300 milionów sprzedanych egzemplarzy, 43 tryliony kombinacji
różnych ułożeń. Hobby, którym wciąż zarażają się ludzie w każdym
wieku na całym świecie. Potęga umysłu czy zwinność? Odpowiedź na
to pytanie poznamy podczas niezwykłych pokazów układania kostki
Rubika. Zobaczymy również największą kostkę świata oraz mozaikę
ułożoną z kostek. Zapraszamy na spotkanie z mistrzami speedcubingu!

Sala
SkłodowskiejCurie,
Sala Einsteina

Trwa 20
minut
(19:00, 19:20,
19:40, 20:00,
20:20, 20:40,
21:00, 21:20,
21:40, 22:00,
22:20, 22:40)
Trwa 20-25
minut (19:30,
20:00, 20:30,
21:00, 21:30)

Każdorazowo
6 osób na
pokój

Do odebrania
w punkcie
informacyjnym

Najpierw istniały jedynie w Internecie, później zostały przeniesione do
świata rzeczywistego. Escape-room to niestandardowa rozrywka,
wymagająca „ruszenia” szarych komórek. Podczas Nocy Naukowców
pomieszczenia Fortu zaadaptowane zostaną na dwa pokoje ucieczki o
różnej tematyce: „Skarb Piratów” oraz „Misja ratunek”. Uwaga! Czas
płynie nieubłaganie… Czy zdążysz się wydostać?

Każdorazowo
60 osób

Do odebrania
w punkcie
informacyjnym

Pokazy różnych sztuczek iluzjonistycznych wraz z krótkim wyjaśnieniem
niektórych z nich. Dowiemy się, czym jest iluzja, dlaczego tak lubimy
sztuczki magiczne oraz poznamy rodzaje iluzji. Sprawdzimy, kto wygra
w starciu naszych zmysłów ze sztuką iluzji.

19:00-21:45

W trybie
ciągłym

Wstęp bez
wejściówek

Wejście na wystawę „Na zdrowie”, gdzie stanowiska związane z
mózgiem będą oznaczone specjalnym symbolem. Dowiemy się, za co
odpowiadają różne części tego najważniejszego organu, jak zmienia się
nasza percepcja pod wpływem używek oraz sprawdzimy, czy uda się
nam przesunąć kulkę „siłą umysłu”.

Magia umysłu czy nasza
percepcja wygra
ze sztuką iluzji?
Magik iluzjonista
Umysł - na start! zawody przy
użyciu technologii
mindball i
ciekawostki o
budowie mózgu
Wystawa
„Na zdrowie”

Namiot
sferyczny

Wozownia
Artyleryjska
II p.

Rusz głową!

Galeria
Strzelecka
(Galeria
ruchu)

Trwa 15
minut
(19:00, 19:20,
19:40, 20:00,
20:20, 20:40,
21:00, 21:20,
21:40, 22:00,
22:20, 22:40)

Każdorazowo
20 osób

Do odebrania
w punkcie
informacyjnym

Czy można zobaczyć ciepło? A może usłyszeć energię? Na te pytania
znajdziemy odpowiedzi podczas zwiedzania „Galerii ruchu” przestrzeni, w której Twój umysł będzie w ciągłym ruchu. Zbadamy
ruch w powietrzu, w wodzie i w kosmosie. Sprawdzimy też, czy ruch
może wpływać na nasze postrzeganie czasu. A to wszystko w niezwykłej
pracowni na co dzień niedostępnej dla zwiedzających, gdzie przeszłość
spotyka się z nowoczesnością.
Atrakcja od 12 lat.

