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MISJA PO UKŁADZIE
SŁONECZNYM
WYSTAWA INTERAKTYWNA

Wystawa interaktywna „Misja po Układzie Słonecznym” to pierwsza
tego typu w Europie koncepcja prezentująca w innowacyjny sposób
wszystkie, najważniejsze ciała niebieskie – planety w Układzie
Słonecznym , do których można nie tylko wejść, ale i przeżyć
symulowane zjawiska, jakie panują na danej planecie.

Jaka jest temperatura na Wenus? Jak pachnie Uran?
Gdzie są największe cyklony w Układzie Słonecznym?
Z czego składa się Merkury?
Dotknij powierzchni Księżyca, zobacz „deszcz” na Wenus,
eksploruj Marsa, poczuj ciśnienie na Jowiszu,
zanurz się w chmurach Saturna,
odwiedź odległego Neptuna!
Tego wszystkiego dowiesz się i poczujesz
na jedynej tego typu w Europie
wystawie interaktywnej!
Wybierz się w unikalną w swoim rodzaju
Misję po Układzie Słonecznym!
Po raz pierwszy w Twoim mieście!
Na dachu Twojej Galerii Handlowej
wyląduje Księżyc…!
Zobacz to i inne planety w ramach
Misji po Układzie Słonecznym

Cała wystawa składa się z kompletu 10 namiotów planetarnych
od 3 do 5 m średnicy każdy: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars,
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun oraz Słońce i Księżyc - ten ostatni
również w postaci 3 m, pełnej kuli do ekspozycji np. na dachu
galerii zakotwiczony jako reklama wizualna wystawy (w nocy
świeci od środka, jak prawdziwy Księżyc w pełni).
Wystawa adresowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych,
seniorów, rodzin z dziećmi, grup zorganizowanych
ze szkół i przedszkoli.
Kompletna wystawa będzie dostępna na wiosnę 2020 r.
(kwiecień/maj) i możliwe będzie jej wynajęcie
w dwóch wariantach jako:
•

• ekspozycja samych planet – półkul,
event z możliwością wejścia do ich wnętrz!

„Misja po Układzie Słonecznym” to wystawa polskiej produkcji,
opracowana przez grupę popularyzatorów nauk ścisłych we
współpracy z ekspertami uczelni wyższych, naukowcami
i pasjonatami współpracującymi ze Stowarzyszeniem
POLARIS – OPP – organizacji funkcjonującej od 25 lat i mającej
na swoim koncie krajowe realizacje m.in. eventów : „Jak ukraść
księżyc” z popularnymi Minionkami, „Zagraj w piłkę na…Marsie”
podczas EURO2012, klasyczny i naśladowany przez wielu
„ASTROEVENT” i „Baza Marsjańska”, czy w końcu „Młodzieżowa
Stacja Kosmiczna YSS” goszcząca m.in. astronautę z NASA
George’a D. Zamka lub Program Ciemne Niebo – Polska
www.ciemneniebo.pl oraz wiele innych.

Partnerem wystawy jest About Marketing&Communication.
About Marketing&Communication to agencja specjalizująca się
w tworzeniu koncepcji i realizacji kampanii marketingowych dla
branży retail, w szczególności dla centrów handlowych,
biurowców i centrów logistycznych oraz klientów
korporacyjnych, która przeprowadziła setki kampanii
i eventów w centrach handlowych na terenie całej Polski,
w tym wielokrotnie imprez o charakterze edukacyjnym
we współpracy ze Stowarzyszeniem POLARIS-OPP.

SZCZEGÓŁY EVENTU
Każda z pneumatycznych planet będzie omawiana przez
przeszkolony personel obecny zawsze podczas oprowadzania.
Dodatkowo zachodzące w nich zjawiska będą odbywały się przy
aktywnym zaangażowaniu zwiedzających (wspólne
uruchamianie urządzeń demonstracyjnych, wykonywanie
eksperymentów, symulowanie warunków atmosferycznych czy
wyjaśnianie nietypowych zjawisk z zadawaniem pytań).
Każda z planet posiada opis parametrów oraz 2 m śluzę/tunel
do przygotowania "ekspedycji" do wejścia do środka planety,
zaś uczestnicy otrzymają symboliczne paszporty planetarne!
Uczestnicy będą przygotowywać się odpowiednio do wejścia
w każdą planetę, poprzez ubranie odpowiedniej odzieży
stylizowanej na skafandry NASA, zabezpieczeniu
oczu okularami, czasami zabezpieczeniu słuchu
lub nawet założeniu modelowych hełmów.
.

SZCZEGÓŁY EVENTU
Dodatkowo zachodzące w nich zjawiska będą sięodbywały przy
aktywnym zaangażowaniu zwiedzających (wspólne
uruchamianie urządzeń demonstracyjnych, wykonywanie
eksperymentów, symulowanie warunków atmosferycznych).
Dodatkowo wystawę można rozbudować o kolejne atrakcje, jak
np. trenażer kosmiczny, tło fotograficzne do sesji
zdjęciowych w strojach astronautów
czy wystawę kolekcji meteorytów itp.
Zestaw planet pneumatycznych można dowolnie konfigurować,
a eventy mogą odbywać się np. z wykorzystaniem jednego
(np. samej Ziemi), kilku lub całego kompletu namiotów
(10 namiotów i śluz powietrznych).
Każda z planet to ok. 10 - 15minut trwania zajęć
(warsztat ze zwiedzaniem).

.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH
NAMIOTÓW PLANETARNYCH

SŁOŃCE
Centralnym punktem misji będzie podróż do wnętrza Słońca,
tak jak to zrobiła w 2018 roku sonda kosmiczna
Parker Solar Probe, dokonując pomiarów bezpośrednio
wewnątrz korony słonecznej.
W pneumatycznym modelu Słońca będzie zainstalowane
kilkadziesiąt opraw ledowych ze światłem o barwie zbliżonej do
temperatury barwowej światła słonecznego
i prezentowana będzie analiza reakcji na intensywne światło.
Zainstalowane urządzenia będą w bezpieczny sposób
prezentowały efekt wiatru słonecznego.
Uzyskany zostanie symboliczny efekt rozbłysków
fotosferycznych i zwiedzający dowiedzą się,
dlaczego jest on tak niebezpieczny dla
naszych urządzeń elektronicznych.

MERKURY
Na Merkurym raz będziemy mieli do czynienia z wysoką
temperaturą jako symbolika bliskości Słońca, a następnie
zostaną stworzone warunki przypominające bardzo długą noc
wraz z odczuwalnym na planecie chłodem.
Będzie można także dotknąć oryginalnych oktaedrytów - skał
kosmicznych przypominających żelazną planetę Merkury,
poznać nietypową powierzchnię z kraterami czy założyć
magnetyczne buty i rękawice spawalnicze...
Dowiemy się również dlaczego Merkury jest tak
trudną planetą do obserwacji oraz dokonamy symulacyjnych
pomiarów warunków panujących na tej planecie
z tymi na Ziemi.

WENUS
Na Wenus będziemy mogli poznać gigantyczny efekt cieplarniany
dzięki zastosowaniu urządzeń, które podniosą temperaturę w
namiocie do ok. 40°C i gdzie symulować będziemy symboliczny
opad siarki za pomocą wystrzeliwania żółtego proszku Holi, jak
podczas festiwali kolorów.
Aby tam wejść uczestnicy zamiennie otrzymają specjalne, pełne
kombinezony ochronne zapewniające czystość odzieży, obuwia
i maski przeciwpyłowe na nos, i usta, rękawiczki itd.
Uczestnicy otrzymają także pulsoksymetry do badania reakcji
swojego organizmu bowiem na prawdziwej planecie
Wenus jest przecież ponad 400°C…
Odczytane zostaną również symulowane warunki atmosferyczne
jakie panują na tej planecie, a uczestnicy
po wypełnieniu raportu, porównają
uzyskane wyniki z tymi na Ziemi.

ZIEMIA
Ziemia przypominająca wewnątrz tropikalny las równikowy,
dzięki wysokim roślinom, odgłosom puszczy, wodzie, będzie
odmienna od wszystkich innych namiotów.
Będzie tu panowała przyjemna temperatura, niebiesko-zielone
oświetlenie nawiązujące do oceanów i roślinności rosnącej
tylko na tej planecie, będzie można w ramach quizu poznać
zwierzęta wraz z ich przyporządkowaniem do kontynentów,
czy poznać obieg wody na planecie (ukazania tej cieczy jako
istotnego elementu życia na naszej planecie).
Dzięki temu namiotowi uczestnicy zrozumieją, jak cenna
i wyjątkowa jest nasza planeta i dlaczego warto o nią dbać.
Za pomocą dostępny urządzeń pomiarowych
wykonają badania warunków panujących
na Ziemi i porównają je np. z tymi
na Wenus!

KSIĘŻYC
3m. Księżyc może także zabłysnąć na różnego
typu imprezach i wydarzeniach medialnych,
stać się scenerią lub jako tło do zdjęć,
a nawet „wylądować” w przysłowiowym ogródku!
Połączenie dwóch półkul w jedną kulę
z podświetleniem wewnętrznym LED, daje możliwość
ekspozycji np. na dachu galerii handlowej!
To tak naprawdę dwie półkule – namioty z membraną z
wyglądem powierzchni Księżyca, umożliwiającą uzyskanie
efektu lekkiego podskakiwania wewnątrz.
Uczestnicy mogą zwiedzać Księżyc
w strojach astronautów z NASA.
Tylko u nas da się wejść do środka Księżyca!

MARS
Na planecie Mars przywita nas warstwa piasku ze skałami
i łazik marsjański, którym zwiedzający
będą mogli sterować.
W specjalnej gablotce wyeksponujemy
oryginalny fragment okazu skał z powierzchni Marsa.
Dowiemy się dlaczego Mars jest tak podobny do Ziemi, zaś
uczestnicy usłyszą z głośników oryginalny dźwięk z planety
nagrany przez lądownik InSight w 2018 r.
Oprócz quizu o planecie będzie można
także zabawić się w eksploratora, gdzie za pomocą
chwytaków i próbników, pobierzemy
materiał skalny do badań,
a może i odnajdziemy meteoryt pochodzący
z Ceres lub Westy?

JOWISZ
We wnętrzu namiotu Jowisza zobaczymy kolorowy
dym wirujący wokoło, jako imitacja gazowej atmosfery
oraz odczujemy nietypowe ciśnienie
symulujące zjawisko zachodzące w jego wnętrzu.
Dodatkowo będą imitowane cyklony
i błyskawice dzięki zastosowaniu nietypowych na co dzień
urządzeń pokazowych.
Wnętrze tej planety to jeden z najbardziej spektakularnych
namiotów naszej wystawy edukacyjnej.
Jowisz – największa planeta
Układu Słonecznego
z pewnością
nie raz
zaskoczy!

SATURN
Jedną z najokazalszych planet będzie Saturn z pierścieniami, o
nieco większych rozmiarach (ring o śr. do 7m).
We wnętrzu tego namiotu odczujemy nieco niższą temperaturę,
i znów dużo kolorowego dymu wraz z ruchem symbolicznej
atmosfery. Urządzenia do uzyskiwania symulowanego efektu
podciśnienia atmosfery saturniańskiej, będą prezentowały
zjawiska zachodzące na tej planecie., a nagłośnienie i inne
efekty specjalne pozwolą przeżyć ciekawe doznania.
W tym miejscu znajdziemy także mieszkankę helu i argonu czy
elementy doświadczeń z gęstością planety, ale najciekawsze
będą…. „diamentowe deszcze”
na tej planecie!
Warto zabrać ze sobą parasole, które
będą dostępne dla zwiedzających
w tunelu przygotowawczym przed
planetą Saturn.

URAN
Namiot planety Uran jest bardzo przedziwny, gdyż z uwagi na
obecność dużej ilości metanu w atmosferze,
ma on specyficzny zapach. Przeprowadzone więc będą
doświadczenia głównie ze zmysłem węchu.
W tym namiocie będziemy mogli odczuć najniższą temperaturę,
poniżej 10° C w lecie, a nawet w okolicach
0 °C w zimniejsze dni ekspozycji.
Wszystko to dlatego, że temperatura na Uranie (najzimniejszej
planecie Układu Słonecznego) jest bliska zeru
absolutnemu, a dokładniej -224°C.
Ten namiot to jedyny w swoim rodzaju…
termos!
Załóż czapkę i szalik zanim wejdziesz
do śodka!

NEPTUN
Atrakcją namiotu Neptuna jest nietypowa, błękitna wichura
rozpędzana największym na rynku generatorem podciśnienia
technicznego z prędkością wylotu powietrza do 100 km/h
(na Neptunie jest 400 km/h).
Czy uczestnicy poradzą sobie z takimi wyzwaniem?
Generator błękitnego dymu , dźwięk huraganu, nauszniki czy
gogle na oczy i olinowanie z uwagi na wibracje namiotu przy
włączonym nadmuchu, to elementy które zapewnią
niezapomnianą wizytę na planecie Neptun.
Dla spostrzegawczych będzie także
planeta karłowata Pluton!

WIZUALIZACJE WYSTAWY
„MISJA PO UKŁADZIE SŁONECZNYM”
I
PRZYKŁADOWE LOKALIZACJE

INFORMACJE TECHNICZNE
Czas realizacji wystawy: od 2 do 14 dni.
Czas montażu pełnej wystawy: od 4 do 8 godzin.
Wymagana powierzchnia: 5 x okręg o śr. 4m, 5 x okręg o śr. 5m.
Miejsce ekspozycji: wewnątrz i na zewnątrz pod zadaszeniem.
Maksymalne obciążenie prądowe: do 4,5kW na planetę.
Maksymalna przepustowość: do 200os./h.; średnia: ok. 60os./h.
Wystawa może być realizowana na terenie całego kraju, jak
i eksponowana poza granicami Polski z opisami i załogą
posługującą się językami obcymi.
Do każdej 2-tygodniowej, pełnej wystawy do wygrania teleskop
astronomiczny o średnicy lustra 150 mm lub 2 szt. lunety
obserwacyjne o średnicy 70mm lub 5 szt. lornetek 12x50!

PATRONAT
Wystawa edukacyjna „Misja po Układzie Słonecznym”
otrzymała patronat medialny od
programu telewizyjnego ASTRONARIUM
wydawanego przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne
oraz Telewizję Polską ,a także
polski portal i czasopismo o kosmosie
URANIA – Postępy Astronomii

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Aneta Jeżyna - Becela
tel.: 600 656 505
e-mail: aneta.jezyna@about-pr.pl
www.about-pr.pl

Piotr Nawalkowski
tel.: 664 142 949
e-mail: polaris@op.pl
www.polaris.org.pl

