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Az oktatás-nevelés az életem. Nagyon hamar gyerekeim születtek, 29 évesen
négygyerekes, frissdiplomás családanya voltam.
A gyerekneveléssel töltött évek megerősítettek abban, hogy oktatni csak élményteli
módon lehet igazán jól. A Csodák Palotája immár 20 éve ezzel a filozófiával
működik: az edutainment (szórakoztatva oktatás) módszerét alkalmazza
tudománynépszerűsítésre.
A születésnapot új helyszín megnyitásával (is) ünnepeljük. A Csopa Playbar
megszületése nagymértékben személyes, családi motivációból valósult meg. Egy
olyan helyet hoztunk létre, ahol a kamasszá, fiatal felnőtté vált gyermekeim és
kortársaik értelmesen tölthetik el a szórakozásra szánt idejüket. Egy helyet, ami
összehoz, ahol mindenki jól érezheti magát.
Szakmai szempont is motiválta az új hely létrehozását a már jól ismert Csopa Campona
mellett. Igazgatóként célom volt, hogy a Csodák Palotája, Magyarország első science
centere, helyet adjon a fizika mellett a többi természettudományi területnek is.
A biológia felé való nyitásnál, édesanyaként nyilvánvaló volt, hogy a nemiség,
fogantatás, szülés témakörét járjuk körül a Születés kiállításon, helyet adva a
felvilágosító óráknak is, játékkal oldva a téma komolyságát.
Illúzió kiállításunk a művészet és tudomány határterületére kalauzol, a Newton
kiállításunkon pedig interaktív eszközök segítségével merülhetünk el a fizika
kiemelkedő alakjának munkásságában.
A közös kémiai kísérletezésnek a Richter Gedeon labor ad otthont.
A szabadulószobák tematikájában szintén megjelennek a természettudományok.
A Csopa Playbar része még a látványos bemutatóknak helyet adó Előadóterem, a
9D mozi, a Körmozi, a rendezvényterem és az Orion különterem is.
A helyszín létrehozásában ugyanaz a filozófia vezetett, mint ami a Csodák Palotája
működésének a célja : együtt , ös sze fo gva , egymás értékeit e lisme rve ,
különbözőségeinknek örülve és szinergiánkat kihasználva alkossunk tudományosan
értékeset!

INDULÁS

A CSOPA PLAYBARBA!
A Csodák Palotája új helyszíne, a 2500 m2-es Csopa Playbar a III. kerületben,
Óbuda szívében, a Kolosy térnél szórakoztató attrakciókkal várja a nagyobb
gyermekeket, családokat, kamaszokat, fiatal felnőtteket.
A Csopa Playbar a Buda Entertainment & Gastro Szórakoztatóközpont
(régen Új Udvar) 2. emeletén található.
Telefon: +36-1-814-8060
E-mail: csopaplaybar@csopa.hu
Kiállítás helyszíne: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
NYITVA TARTÁS:
H-V: attrakciók – 10:00-22:00, bár – 10:00-24:00 óra
A Csopa Playbar autóval a Bécsi út és a Kecske köz felől közelíthető meg.
Mindkét oldalról a Buda Entertainment & Gastro Szórakoztatóközpont
300 férőhelyes mélygarázsának bejáratait találjuk, ahol kényelmesen és
könnyen parkolhatunk. A mélygarázsból lift visz közvetlenül a 2. emeletre.
Belépőjegyet váltó vendégeinknek hétköznap az első óra, míg hétvégén
az első 2 óra INGYENES, ha látogatóink kérik pénztárunkban a vásárlást
igazoló pecsétünket a parkolócédulájukra. A további időszakban a
parkolás az ott érvényes díjak megfizetésével lehetséges.
Tömegközlekedéssel az alábbi útvonalat ajánljuk: H5-ös HÉV (Batthyány
térről Szentendre felé közlekedő vonatok – Szépvölgyi úti megálló).
Fonódó villamosok, melyek a Kolosy térnél állnak meg: 17-es és 19-es
jelzéssel. Buszok: 9, 29, 109, 111 és 165.
A külön buszoknak azt javasoljuk, hogy a Kecske közben lévő gazdasági
parkoló részen álljanak meg a fel- és leszállás idejére. A csoportok a
Kecske köz felőli bejáraton át tudják megközelíteni a Csopa Playbart.
A busz további parkolására a Bécsi út 56 sz. melletti szabadtéri fizetős
parkolóban van lehetőség.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy megmutassuk: a tudomány összehoz!
Mizda Katalin

CSOPA PLAYBAR

CSOPA CAMPONA

JÓ TUDNI
CSOPORTOKNAK
A csoportokat 15 fő felett kedvezményes jegyárakkal várjuk! Csoportos látogatás
esetén kérjük, hogy minden esetben jelentkezzenek be a honlapunkon lévő online
felületünkön, legkésőbb 2 héttel a látogatás előtt. A kiválasztott programtól függően
akár több órás időtöltés is összeállítható. 15 fő feletti csoportok kísérőjének
díjmentes a belépése.
A csoportoknak szóló részletes információkról tájékozódjon honlapunkról.
Az idegennyelvű csoportok számára az élményt angol információs táblákkal és
angolul beszélő munkatársaink segítségével tudjuk teljessé tenni.
PEDAGÓGUSOKNAK
A Csopa Playbarban a játszva tanulás minden korosztály számára fontos szerepet
kap, ezért számos tematikus csomagot állítottunk össze, melyekről a füzetben
részletes tájékoztatást nyújtunk.
A 15 fő feletti gyerekcsoportok kísérőjeként az érvényes pedagógus igazolvánnyal
érkező pedagógusok belépése díjtalan. Kérjük, hogy a lefoglalt program időpontja
előtt 15 perccel érkezzenek meg pénztárunkhoz, hogy jegyeiket megkapják, a
ruhatárat – mely csoportok számára ingyenes – igénybe vegyék.
Mindhárom kiállításunk kiváló helyszíne lehet interaktív tanóráknak, szakköri
oktatási programoknak. A részletekért keresse Tudományos Oktatási Központunkat
a tok@csopa.hu címen.
Regisztráljon Pedagógus Klubunkba, így egyéni látogatóként, érvényes pedagógus
igazolvánnyal 50% kedvezményt biztosítunk a teljesárú felnőtt jegyárból; évente
kétszer tudományos előadás és workshop keretében lehetőséget adunk tagjainknak,
hogy csoportos keretek között ismerkedhessenek a Csopa újdonságaival, havi
hírlevelünkben pedig a tudományos világ legfrissebb híreivel, gyakorlati ötletekkel
segítjük oktató munkáját. A Pedagógus Klubbal kapcsolatos további információkért
keresse fel honlapunkat.

EGYÉNI LÁTOGATÓKNAK, CSALÁDOKNAK
A Csopa Playbarba családoknak, egyéni látogatóknak is érdemes bejelentkezniük
online felületünkön, csak így biztosított helyük az attrakcióinkon. A jegyek
megvásárolhatók személyesen a Csopa Playbar pénztárainál, de az online vásárlással
elkerülhető a sorban állás, várakozás.
A gyermekeknek tematikus születésnapokat, táborozási lehetőséget, a fiataloknak
randicsomagokat, cégeknek rendezvényhelyszínt és programot ajánlunk.

JEGYÁRAINK

Az óvodás és iskolás csoportok egyéni igényeinek megfelelően előre összeállítottunk
3 attrakcióból álló csomagokat.

JEGYÁRAK EGYÉNI LÁTOGATÓKNAK:

A csomagok ára:
3 attrakciós csomag ár felnőttek számára:					
3.300 Ft/fő
3 attrakciós csomag ár gyermekek és diákok számára: 				
2.700 Ft/fő
A csoportok számára a ruhatár ingyenes.

Kiállításra felnőtt jegy:
Kiállításra gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy:

1.100 Ft/kiállítás
900 Ft/kiállítás

A jegy maximum 1 órás látogatási időtartamra szól. A kiállítások látogatása mindig egész órakor kezdődik.
A diákjegy ÉRVÉNYES NAPPALI TAGOZATOS diákigazolvánnyal, a nyugdíjas jegy nyugdíjasigazolvánnyal váltható.

Szabadulószoba

			

1 játék 45 percig tart és 2-5 fő részére biztosít játéklehetőséget.
A 8.000 Ft/játék/szoba egységár, azaz az ár a játékosok számától
független.

8.000 Ft/játék

9D és Körmozi felnőtt, gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy:

600 Ft/fő

Egy vetítés időtartama 3,5 – 5 perc

1.100 Ft/fő
Előadásra felnőtt jegy: 				
900 Ft/fő
Előadásra gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy:
		
30 perces, látványos fizika show, kísérletbemutató

Ruhatár díja:
			
További szolgáltatások:

200 Ft/fő

Születésnapi és randi csomagok melyek árairól a honlapunkon tájékozódhatnak.

JEGYÁRAK CSOPORTOK SZÁMÁRA:
15 fő feletti csoportok esetében tudunk csoportos jegyet biztosítani.

Kiállításra csoportos gyermek- és diákjegy tanítási napokon:		
700 Ft/fő
900 Ft/fő
Kiállításra csoportos felnőtt jegy tanítási napokon: 			
Kiállításra csoportos gyermek- és diákjegy tanítás nélküli napokon:		
900 Ft/fő
Kiállításra csoportos felnőtt jegy tanítás nélküli napokon:		
1.100 Ft/fő
A jegy maximum 1 órás látogatási időtartamra szól.
A kiállítások látogatása mindig egész órakor kezdődik.

Előadásra csoportos gyermek- és diákjegy tanítási napokon:
700 Ft/fő
Előadásra csoportos felnőtt jegy tanítási napokon: 			
900 Ft/fő
Előadásra csoportos gyermek- és diákjegy tanítás nélküli napokon: 900 Ft/fő
1.100 Ft/fő
Előadásra csoportos felnőtt jegy tanítás nélküli napokon:
30 perces látványos fizika show, kísérletbemutató

500 Ft/fő

Jelképes jegy:

Érvényes SINOSZ, ÉFOÉSZ, MVGYOSZ, MEOSZ, AOSZ, MACIE igazolvánnyal, MÁK kártyát NEM áll

módunkban elfogadni! A fogyatékossággal élő személlyel érkező 1 fő kísérő is jelképes jegyet válthat.

FIZETÉSI MÓDOK:
Készpénz, bankkártya, SZÉP kártyával a szabadidő zseb terhére, Csopa ajándékutalvány.
A Csopa Playbar látogatása 0 – 3 éves korig ingyenes.
A fogyatékkal élők kedvezményeiről honlapunkon olvashatnak. MÁK kártyát nem
áll módunkban elfogadni.
Jegyáraink az adott attrakcióknál megadott időtartamra szólnak és 2017. június 15-ig
érvényesek, forintban értendők és az ÁFA-t is tartalmazzák.
Az ár- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Pénztárzárás: 21:30-kor.

KIÁLLÍTÁSOK

ILLÚZIÓ
KIÁLLÍTÁS

Mi az illúzió? – teszi fel a kérdést interaktív kiállításunk. Maga a világ, amit látunk,
ahogyan a valóságot le- és újraképezzük?
Illúzió tárlatunkon az optikai csalódásoké a főszerep. Demonstrátoraink ráhangoló
bevezetője és összefoglaló gondolatai adnak keretet a csoportos foglalkozásoknak.
Rámutatunk az illúzió észlelésének fiziológiai és biológiai vonatkozásaira, elmossuk
a határokat a tudomány és a művészet között. Különleges festmények, térbeli rajzok,
tükrök és digitális illúziók kápráztatják el a látogatókat.
Hagyjuk magunkat meggyőzni és elvarázsolni, legyünk mi magunk is az illúziók részesei!

SZÜLETÉS

KIÁLLÍTÁS

Hogyan kezdődött az életünk? Ez a hiánypótló kiállítás bátran mesél a
fogantatásról, a nemek biológiai, genetikai sajátosságairól, a várandósság
időszakáról és a születésről. Gondolatindító tárlat, mely nem rejti véka alá az
olyan kényes témákat sem, mint a fogamzásgátlás vagy a nemi betegségek.
A kiállításon megismerkedhetünk
a várakozással teli kilenc hónap
legfontosabb mozzanataival, a jelenleg
használt fogamzásgátló eszközökkel,
megtanulhatjuk az emlő helyes
önvizsgálatát vagy megtapasztalhatjuk,
milyen hangokat hallhattunk az
anyaméhben.
Könnyedebb és nehezebb témákat is
érintenek a tablók, interaktív elemek.
Az On the Spot című sorozat készítői,
Cseke Eszter és S. Takács András
filmjei segítségével a szülés, születés
szemszögéből járhatjuk körül a világot.
Jöjjenek velünk, a DNS-től
a pelenkázásig tartó utazásra!
A kiállítás 12 év feletti
látogatóknak ajánlott.

NEWTON

ELŐADÓTEREM

Interaktív kirándulás a Newton család kertjébe, Woolsthorpe-ba, ahol a fizika
kiemelkedő alakja éppen a híres almafájának tövében pihen. Valószínűleg most
is valamilyen törvényszerűségen töri a fejét. A kiállítás a tapasztalati felfedezés
eszközével hozza közelebb a látogatókhoz a mechanikát, a tömegvonzás törvényét,
a szín-elméletet és a csillagászati ismereteket, átfogó képet adva Newton
munkásságáról.
Az informatív tablók és interaktív eszközök mellett könnyed és színes anekdoták
teszik még fogyaszthatóbbá a tárlatot, melyet kis- és nagygyerekeknek, családoknak
és felnőtteknek egyaránt ajánlunk. A Csodák Palotája 20 éves hagyományait követve
ez a terem a szó szoros értelemben egy tudományos játéktér.

Tűz, füst, robbanás, színes kavalkád… látványos
fizikai és kémiai kísérletek, biológiai bemutatók
várják előadótermünk közönségét. Az egyéni
látogatóknak kínált klasszikus science show-k
mellett tematikus csomagjaink szerves részét
képezik a harminc perces előadások, ahol
felkészült előadóink egyedi stílusa tesz minden
előadást különlegessé és megismételhetetlenné.

KIÁLLÍTÁS

Kalandra fel, mindenkit vár Newton és tudományos felfedezései!

FIZIKA SHOW

Legkedveltebb „csomagos” előadásainkból a
tanításon kívüli napokon válogatunk, az aktuális
kínálatot weboldalunkon találja.

RICHTER GEDEON LABOR
Régi álmunkat valósítottuk meg a Richter Gedeon labor
létrehozásával, mely óvodás és iskolás csoportok műhelyfoglalkozásainak helyszíne. Az informális oktatás elemeit felhasználó
laboratóriumi órák, részben szorosan kötődnek a Csopa Playbar új
kiállításaihoz, részben önálló egységként nyújtanak bevezetést
a kémia, fizika és a biológia világába. Egy témaindító beszélgetés
hangolja rá a résztvevőket, a saját kezűleg elvégezhető
kísérleteket magában foglaló workshopra. A laborvezető
látványos, kiegészítő bemutatókkal tarkítja a programot.
A kijelzőn hasznos információk, rövidfilmek jelennek meg.
A lezárás összegzi a laborban eltöltött idő alatt szerzett új,
tudományos élményeket.
A laborfoglalkozások a gyerekek életkori sajátosságait
figyelembe véve készültek három korcsoport számára (4–7, 8–11
és 12-15 év). A középiskolások részére interaktív foglalkozások
és ismeretterjesztő előadások érhetők el egy–egy időszerű
témakörben, kihasználva a labor audiovizuális felszerelését.
Hétvégente a különböző tematikájú gyermekszületésnapokon
résztvevők vehetik birtokba a kémcsövek, lombikok világát.
Laborköpenyt és védőszemüveget fel, indulhat a kísérletezés!
Csomagajánlatainkat keresse weboldalunkon.

A RICHTER GEDEON NYRT.
– LABORUNK TÁMOGATÓJA

A kutatás és az innováció 1901 óta, a Társaság megalapításától fogva kulcsszerepet
tölt be a vállalat stratégiájában. Az első kutatásokat maga az alapító, Richter
Gedeon végezte az 1900-as évek elején patikája laborjában. Mára a Richter 1000 főt
meghaladó kutató-fejlesztő bázisával a közép-kelet-európai térség legjelentősebb
gyógyszeripari K+F központjává fejlődött, árbevételének 10-12%-át fordítja kutatás
és fejlesztés tevékenységre.
A Richter ugyanakkor - a diákok tudományos érdeklődésének felkeltése érdekében
– a természettudományokhoz kapcsolódóan több iskolai programot támogat, hogy
az érintett területek szakember-utánpótlását is elősegítse. A Csodák Palotájával
közösen létrehozott oktatólabor kiváló színtere annak, hogy a tantermi foglalkozások
mellett a fiatalok számára akár még pályaválasztás előtt vonzóvá tegye a fizika,
kémia és biológia világát – ezzel is elősegítve az orvosi, gyógyszerészi és vegyészi
pálya népszerűségét.
Meggyőződésünk, hogy a Csopa termeiben, így a Richter Gedeon laborban is, a jövő
tudósai, a fiatalabb generációk kutatói is megfordulnak majd, reméljük, hogy az itt
szerzett élmények hatására mind többen választják valamely természettudományos
pályát hivatásul.

MOZIK ÉS SZABADULÓSZOBÁK
KÜLÖNLEGES MOZIK
A Csopa Playbar területén két különleges mozi is található: a 9D moziban a nézők
minden érzékszervét megtornáztatjuk, a Körmoziban pedig a 360°-os vetítésen
szédítő élményt nyújtunk.
9D MOZI
A 9 férőhelyes 9D mozi a 3D vetítéshez különböző effekteket ad hozzá. A székeket
a hidraulika rendszere mozgatja minden irányba, a szélgép a stroboszkóppal a
vihart, a habgép a havazást szimulálja. A szórakozást még teljesebbé teszi a vibráló
és színes fényeffekt, a lézer, a műfüst, a sűrített levegő és a vízpermet is. A filmek 5–10
percesek, a nézőket aktív szereplőként az események középpontjába repíti.
A szolgáltatás igénybevétele előtt, kérjük olvassa el tájékoztatónkat a felhasználás
feltételeiről a helyszínen vagy honlapunkon!
KÖRMOZI
A 10 állóhelyes Körmoziban megnyújtottuk a vásznat, olyannyira, hogy 360°-ban
körülöleli a nézőket. Az 3–5 perces filmek kínálatát folyamatosan bővítjük.

TUDOMÁNYOS SZABADULÓSZOBÁK
A Csopa Playbar 4 tematikus szabadulószobájának rejtvényeit a tudomány különböző
területei hívták életre. A vállalkozó kedvűeknek lehetőségük van a Mérnök szobájában
a fizika, a Vészhelyzetben az orvostudomány, a Világjáróban a földrajz, a Megújuló
városban pedig a zöldenergia furfangos feladványaiban elmerülni. A feladatoknál
elsősorban nem a lexikális tudás a lényeges, hanem a kreativitás és a csapatmunka.
A szabadulószobákban 2–5 fő játszhat egy időben, a játékidő maximum 45 perc.
PLAYBAR JÁTÉKOK
A Csopa Playbar közösségi játékterében, a Playbarban számos egyedülálló játéklehetőség várja a szórakozni vágyókat. A 27 érintőképernyős asztalon a legkülönbözőbb
egyéni vagy csoportos játékok választhatók. A sportot kedvelőket különleges csocsóasztalok,
beerpong és biliárdfoci pályák mozgatják át. Az élményeket az igazi kémcsövekben,
mérőedényekben és lombikokban felszolgált italok teszik még felejthetetlenebbé.

TEMATIKUS

ALSÓSOKNAK SZÓLÓ CSOMAGOK
Kevés iskolában tartanak laborfoglalkozásokat a korosztály képviselőinek. Nálunk
köpenybe és védőszemüvegbe öltözve vetik bele magukat a kísérletezés mámoros
világába. Tematikus csomagjaink kipróbálása után más szemmel néznek majd a tanulók
a kocsonyára, a jégre és a villámlásra. A természettudományok iránt kevésbé érdeklődő
gyerekeknek ajánljuk a Művészet a laborban műhelyfoglalkozást magában foglaló
csomagokat, melyek során a művészet és a tudomány kapcsolatára helyezzük a hangsúlyt.
A Newton vagy az Illúzió kiállítás felfedezése mellett az előadóterem látványos kísérletei
kápráztatják el a közönséget.

CSOMAGOK

Az óvodai és iskolai csoportok számára tematikus csomagokat állítottunk össze,
2,5 – 3 órás programot biztosítva az oktatási intézményekből érkező látogatóknak.
Mindegyik magában foglalja egy kiállítás megtekintését, egy látványos tudományos
előadást és egy műhelyfoglalkozást a Richter Gedeon laborban. A változatos
oktatási módszerek – tapasztalati tanulás a kiállítótérben, kiscsoportos kísérletezés
a laborban és a frontális tudományos bemutatók az előadóban – garantálják,
hogy kicsik és nagyok szórakozva tanuljanak a Csopa Playbar új attrakcióinak
segítségével. A kiállításokon demonstrátorok segítik a csoportokat, a laborban
foglalkozásvezetők irányítják a munkát, míg az előadóban a Csodák Palotája
szakképzett munkatársainak látványos bemutatói tekinthetők meg.
A korosztályoknak kínált csomagjaink részletes leírása weboldalunkon érhető el.
ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK (1. ÉS 2. ÉVFOLYAM) SZÓLÓ CSOMAGOK
A tudományokkal való ismerkedés első lépéseinek remek színtere a Csodák Palotája.
Laborfoglalkozásainkon minden óvodás és kisiskolás elmerülhet a színek, illatok,
mágnesek és szikrák rejtelmes világában. A Newton vagy az Illúzió kiállítás
megtekintése mellett fényes, vonzó, hangos kísérletek várják a kis kutatókat.

Ovis csomagok
4-7 évesek számára

Csomag tartalma

Csomag neve

Kiállítás - 60 perc

Foglalkozás - 45 perc

Ovis 1

Newton kiállítás

Mágnes kaland

Izzó színpad

Ovis 2

Newton kiállítás

Cikázó villámok, megrázó élmények

Lendülj be!

Ovis 3

Illúzió kiállítás

Színek világa

Kísérletek sötétben

Ovis 4

Newton kiállítás

Figyeld a lombikot!

Ovis 5

Illúzió kiállítás

Figyeld a lombikot!

Ovis 6

Illúzió kiállítás

Mit rejt a tejesdoboz?

Food show

Ovis 7

Newton kiállítás

Mit rejt a tejesdoboz?

Food show

Általános iskola alsó tagozat
7-11 évesek számára

Csomag tartalma

Csomag neve

Kiállítás - 60 perc

Foglalkozás - 45 perc

Alsós 1

Newton kiállítás

Mozgások világa

Lendülj be!

Alsós 2

Newton kiállítás

Az áram nyomában

Izzó színpad

Alsós 3

Illúzió kiállítás

Illúzió a lombikban

Kísérletek sötétben

Alsós 4

Newton kiállítás

Jégkorszak

Figyeld a lombikot!

Alsós 5

Illúzió kiállítás

Jégkorszak

Figyeld a lombikot!

Alsós 6

Illúzió kiállítás

Food show

Alsós 7

Newton kiállítás

Food show

TEMATIKUS
CSOMAGOK

FELSŐSÖKNEK SZÓLÓ CSOMAGOK
A Newton és az Illúzió kiállítás mellett ez a korosztály már a fogantatás és születés
témáját feldolgozó interaktív kiállítást is választhatja csomagajánlataink közül.
A laborban többek között az okostelefonok és a természetes érzékelők tudományával
foglalkozunk. Az előadóban a világhálón terjedő kísérletezős videók nyomába eredünk
vagy az elménket teszteljük.
Csomag tartalma
Csomag neve

Kiállítás - 60 perc

Foglalkozás - 45 perc

Newton kiállítás

Megtéveszt az elméd

Illúzió kiállítás

Okostelefon a laborban

Születés kiállítás

Mikrovilág rejtelmei

Tudományos videók a Youtube-on
- Hiszem, ha kipróbálom!

A biológia csodái
audiovizuális bemutató

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ CSOMAGOK
A legnagyobbak kínálatában a három interaktív kiállítás és a változatos előadások
mellett az informális oktatás elemeire épülő, a Richter Gedeon laborban
zajló foglalkozások kaptak helyet, olyan aktuális témákat boncolgatva, mint a
nanotechnológia vagy a mikroszkópok folyamatosan fejlődő szakterülete.
Középiskolás csomagok

Csomag tartalma

Csomag neve

Kiállítás - 60 perc

Foglalkozás - 45 perc

Középiskolás 1

Newton kiállítás

Nanomozaik

Megtéveszt az elméd

Előadás - 30 perc

Középiskolás 2

Illúzió kiállítás

Nanomozaik

Tudományos videók a Youtube-on
- Hiszem, ha kipróbálom!

Középiskolás 3

Születés kiállítás

Nanomozaik

A biológia csodái
audiovizuális bemutató

Középiskolás 4

Newton kiállítás

Mekkora egy nanométer?

Megtéveszt az elméd

Középiskolás 5

Illúzió kiállítás

Mekkora egy nanométer?

Tudományos videók a Youtube-on
- Hiszem, ha kipróbálom!

Középiskolás 6

Születés kiállítás

Mekkora egy nanométer?

A biológia csodái
audiovizuális bemutató

MIT KÍNÁLUNK MÉG?
TUDOMÁNYOS, FANTASZTIKUS SZÜLETÉSNAPOK A CSOPA PLAYBARBAN
A Csopa Playbar remek helyszín emlékezetes születésnapok megünneplésére.
10 modern, élményekkel teli, szórakoztatóan „tudományos”, a csapat életkorának
megfelelő szülinapi programcsomagot állítottunk össze, hogy mindenki megtalálja
a számára leginkább megfelelőt. A csomag legtöbb esetben tartalmaz egy interaktív
kiállításlátogatást és egy izgalmas műhelyfoglalkozást a Richter Gedeon laborban,
de választhatók sportosabb programok is. A fiatalok rendelkezésére áll egy szülinapi
box, ahol pizzázhatnak, tortázhatnak, együtt ünnepelhetnek.
ÚJ TÍPUSÚ TALÁLKOZÁSOK- RANDEVÚK A CSOPA PLAYBARBAN
A Csopa Playbar különleges randevú csomagjaival várja azokat, akik meglepő és érdekes
programot keresnek partnerükkel. A jeles alkalom lehet az első randik egyike, de egy
különleges találkozás is a már együtt lévő pároknak. A programok interaktív kiállításokkal,
szemfényvesztő trükkökkel, szédítő vetítésekkel és vidám témákkal garantálják a jó
hangulatot és az izgalmas tartalmat. Három csomagot kínálunk a randevúzóknak:
Legyenek illúzióid!, Vidám percek és forró pillanatok, Tőlem nem szabadulsz!
A randizókat héliummal töltött szív alakú lufival is megajándékozzuk!

HELYET ADUNK
RENDEZVÉNYEINEK

Egy év során számtalan alkalom nyílik arra, hogy
együtt legyen egy–egy munkahelyi közösség,
baráti társaság vagy éppen a család apraja-nagyja.
A Csopa Playbar rendezvénytermeivel, interaktív
közösségi terével, kiállításaival, különleges
mozi élményeivel, tudományos tematikájú
szabadulószobáival kiváló helyszín emlékezetes,
tartalmas események megszervezésére. Helyet
tud biztosítani kisebb (25 fő) és nagyobb létszámú
(3 – 400 fő) rendezvényeknek is.
Teljeskörű rendezvényszervezéssel állunk az
érdeklődők rendelkezésére a mak@csopa.hu címen.

CSOPA SCIENCE PUB – TUDOMÁNYRÓL KÖNNYEDÉN
Könnyed tudományos összejövetel, ahol a meghívott vendégünkkel elemezzük
a technológia és a kutatói világ legfrissebb híreit. Különleges koktélok és a jövő csodái
várják az érdeklődőket a Csopa Playbar interaktív asztalai mellett. Részletes program
és további információk weboldalunkon.
CSOPA SZTK – SZENIOROK TUDOMÁNYOS KLUBJA
A tudományok szeretete kortalan. Minden hónap utolsó keddjének délelőttjén
a nyugdíjasoké a főszerep a Csodák Palotájában. A Csopa SzTK – Szeniorok Tudományos
Klubjában a nyugdíjasok tanulnak nyugdíjasoktól, együtt felfedezve a hétköznapok
tudományát. A rendezvény második felében odahaza is elvégezhető kísérleteket
ismerünk meg, melyek bemutatása mosolyt csalhat az unokák, barátok arcára.
A belépőjegy egy interaktív tárlat megtekintését is tartalmazza.

PROGRAMNAPTÁR

SZEPTEMBER

2016-2017

CSOPA SZTK
CSOPA SCIENCE PUB

HALLOWEEN
jelmezbe borul a Csopa
Playbar

DECEMBER

VALENTIN NAP
„Forró pillanatok”
tudományos
show

SZABADULÓSZOBÁK HETE
a fókuszban 4 tudományos
szabadulószobánk
JANUÁR

FEBRUÁR
MÁRCIUS

CSOPA SZTK
CSOPA SCIENCE PUB

A VÍZ VILÁGNAPJA
bemutatjuk kedvenc vizes
kísérleteinket
MÁJUS

ÁPRILIS

BOLONDOK NAPJA
garantáltan égnek áll a hajad!

CHALLENGE DAY
a tudományos kihívás
napja
JÚNIUS

CSOPA SZTK
CSOPA SCIENCE PUB

CSOPA SZTK
CSOPA SCIENCE PUB

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
fedezd fel a Csopát
az éj leple alatt

JÚLIUS

AUGUSZTUS

MAGYAR FOTOGRÁFIA
VILÁGNAPJA
Természetfotó-kiállítás

CSOPA CAMPONA PROGRAMNAPTÁR 2016-2017

CSOPA SZTK
CSOPA SCIENCE PUB

TUDOMÁNYOS
CSOPA CAFE

CSOPA PLAYBAR PROGRAMNAPTÁR 2016-2017

NOVEMBER

FELTALÁLÓK NAPJA
Sir Isaac Newton nyomában

ÖVEGES NAP
Öveges professzor születésnapján a
róla elnevezett előadótermünkben a
kedvenc kísérleteit elevenítjük fel!
november 10.

NOVEMBER

ÖRDÖGLAKATOK HETE
január 16-22.

MINDENT A π -ről!
π nap a Csopában!

TUDOMÁNYOS
CSOPA CAFE

OKTÓBER

KUKKANTS BE TÉLAPÓ
MŰHELYTITKAIBA!
Advent időszakában különösen izgalmas
programokkal és meglepetésekkel várunk
a Csopában!
TUDOMÁNYOS
CSOPA CAFE

TUDOMÁNYOS
CSOPA CAFE

SZEPTEMBER

KÍSÉRTETIES
HALLOWEEN
hétvége

OKTÓBER

SZILVESZTER A CSOPÁBAN
a pukkanás és robbanás
tudománya

TUDOMÁNYOS
GYEREKTÁBOROK

SZÜLETSÉNAP
20 ÉVES A CSODÁK PALOTÁJA!
Szeptemberben változatos
programokkal és különleges
kedvezményekkel várunk!

20 ÉVES A CSODÁK PALOTÁJA
ünnepi programok a Csopa
születésnapján!

SZILVESZTER
a Csopában!

DECEMBER

TUDOMÁNYOS
CSOPA CAFE

JANUÁR

VALENTIN NAP
Nem csak
szerelmeseknek!

FEBRUÁR
MÁRCIUS

TUDOMÁNYOS
CSOPA CAFE
Nálunk minden nap
GYEREK NAP!

HÚSVÉT
izgalmas tojáskísérletekkel!
ÁPRILIS

MÁJUS

TUDOMÁNYOS
CSOPA CAFE

A FAGYLALT
VILÁGNAPJÁN
különösen hűsítő
kísérletekkel és
meglepetésekkel várunk!
május 8.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK
témahét
ÉJSZAKA A
CSOPÁBAN!
A Múzeumok
Éjszakája program
keretében

NAGY SULIVÁRÓ HÉT
a Csopában számtalan
kedvezmény és meglepetés!

JÚNIUS
JÚLIUS

AUGUSZTUS

TUDOMÁNYOS
CSOPA CAFE

TÁBOROZZ VELÜNK!
Napközis táborok
a Csopában
BALKEZESEK VILÁGNAPJA
nem csak balkezeseknek
augusztus 31.

RANDIZÓKNAK

CÉGEKNEK

A CSOPA NEKTEK VALÓ RANDIHELY- NEMCSAK VALENTIN NAPON!
Több mint 100 kiállított játékunkkal játszhattok, melyet mindkettőtök élvezni fog.
Játék közben nincsenek nagy, kínos hallgatások, ha esetleg kifogytok a témából,
és nagyon sok mindent megtudhattok egymásról szórakozva, szavak nélkül is.
A randijegy mellé ajándékba szív alakú héliumos lufit adunk, a Csopa Cafe kávézóban
pedig 20% kedvezményt kaptok minden forró italra karszalagotok felmutatásával!
“ÉLMÉNY VOLT ITT LENNI,

ÉS KIPRÓBÁLNI DOLGOKAT!

GABIVAL RANDIZTUNK ITT,

ÉS MEGBESZÉLTÜK, HOGY IDE MAJD

A LEENDŐ GYEREKÜNKET IS

ELHOZZUK EGYSZER!”

ESTI EXKLUZÍV RENDEZVÉNY
Hívja meg hozzánk partnereit és munkatársait, hogy együtt egy rendkívüli élménnyel
gazdagodjanak. Audiovizuális eszközökkel felszerelt előadótermünk 120 fő
befogadására alkalmas. Hétköznap 19:00 órától, hétvégén 20:00 órától a játéktér
kizárólag a meghívottak rendelkezésére áll.
Egyedi ajánlatunkért forduljon kollégáinkhoz a csopacampona@csopa.hu címen.
CÉGES BÉRLET
Vállalkozások számára alkottuk meg éves bérletünket, mellyel minden nap más
kollégájuk családja jöhet el hozzánk. Ösztönözze és támogassa munkatársait egy kis
játékos kikapcsolódással! Bérletünket bármely Magyarországon bejegyzett vállalkozás
kiválthatja a vásárlástól számított egy éves időszakra. A bérlet családi jegyként minden
nyitva tartási napon csak egyszer használható.
Az éves céges bérlet ára: 365.000 Ft.
CSAPATÉPÍTŐ PROGRAM
Kovácsolja össze csapatát, és szórakozzanak együtt a Csopában! Húsz–harminc fős
közösségeknek állítottunk össze mulatságos, helyenként nagy bátorságot igénylő
csapatépítő programot. Igény szerint minden kedves vendégünknek csopás logikai
és ügyességi játékokat tartalmazó ajándékcsomaggal kedveskedünk.
Egyedi ajánlatunkat kérje munkatársainktól a csopacampona@csopa.hu e-mail címen.

CSALÁDOKNAK

CSODÁS SZÜLETÉSNAPOK
A CSOPÁBAN

CSALÁDI PROGRAM,
ahol mindenki együtt szórakozik és játékos formában ismerkedik meg a fizika
jelenségeivel. Minden eszköznél magyarázat (angol nyelven is) segíti annak használatát,
felhívva a figyelmet a természettudományos jelenségekre és törvényszerűségekre.
A kiállítótérben bátran fordulhatnak kérdéseikkel demonstrátor kollégáinkhoz. A fizika
csodáit látványos kísérletbemutatókkal hozzuk közelebb kicsikhez és nagyokhoz.
Akár az egész nap rendelkezésre áll a Csodák Palotájának felfedezésére. A Csopa
Cafe kávézó a játéktér bejáratával szemben remek lehetőséget kínál a feltöltődésre,
és egyben különleges gyermekszületésnapok helyszíne is.
Éves bérletet kínálunk azoknak, akik nem tudnak egyszeri alkalommal betelni
a tudomány csodáival. Gyermek és felnőtt bérletünkről
érdeklődjön a helyszínen, vagy keresse fel honlapunkat.

A születésnapos és 2 felnőtt kísérője a vendégünk, minimum 8 fizető vendég
érkezésekor. A meghívottak részére szülinapos belépő váltható, melynek ára:
12 főig fejenként 4.950 Ft 12 fő fölött fejenként 4.550 Ft.
Az ár a következőket tartalmazza:
• meghívókártyák a vendégek értesítésére, mely letölthető honlapunkról vagy
átvehető pénztárainkban
• a zsúr napján a Csopa több mint 100 játékának használata
• exkluzív kísérletbemutató a születésnapos csoportnak
• az aznapi Öveges termi kísérletbemutatók megtekintése
• terített asztal a Csopa Cafeban
• torta
• pizza
• üdítő
• ropogtatnivaló
• ajándék a szülinaposnak és a barátainak

VENDÉGKÖNYVÜNKBŐL:
“NAGYPAPI IS ÉLVEZTE, NEM CSAK AZ UNOKÁK.
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ÖRÜLÜNK NEKI, HOGY MINDIG MEGÚJUL A KIÁLLÍTÁS.

KÖSZÖNJÜK AZ ÉLMÉNYT!”

A szülinapos rendezvény hivatalos időtartama 3 óra. Ezen időszak alatt terített
asztal várja a vendégeket a Csopa Cafeban. A gyermekeknek a születésnapi zsúr
előtt és után lehetőségük van szabadon játszani a Csopában, de kizárólag szülői
felügyelet mellett, amihez a szülőknek belépőjegy megváltása szükséges.
A SZÜLINAPI FOGLALÁS MELLÉ 10% KEDVEZMÉNYT ADUNK AJÁNDÉKBOLTUNKBAN!

TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ

MIT KÍNÁLUNK MÉG?

TUDOMÁNYOS CSOPA CAFE
Havonta egyszer, kedd délutánonként a kutatóké a főszerep a Csodák Palotája
kávézójában. Többek között vegyészek, fizikusok, biológusok, nyelvészek, geológusok és
kutatóorvosok váltják egymást a Tudományos Csopa Cafeban. Az érdeklődők első kézből
hallhatnak a laborokban, levéltárakban és könyvtárakban folyó tudományos munkáról és
a legfrissebb eredményekről. Megismerhetik magát a KUTATÓT, kiderül, mi befolyásolta
a pályaválasztásban, milyen kihívások, célok mentén építi tudományos karrierjét.
A Csodák Palotája látogatói bepillanthatnak a kutatók rejtelmes hétköznapjaiba. Szakmai
partnerünk a Kutató Tanárok Országos Szövetsége.

4D ÉLMÉNYVETÍTÉS
Élményvetítéseink folyamatosan, 10 percenként indulnak. A kalandok között válogatva
bejárhatjuk a Galaxist, felülhetünk egy trópusi hullámvasútra vagy észvesztő kanyarok
közepette élvezhetünk egy autóversenyt. Filmjeink kínálatát folyamatosan bővítjük.

PROGRAMOK

SZAKKÖRÖK ÉS TÁBOROK
Ahogy a Föld forgása, a Csopa sem áll le, ha játékos tanulásról van szó. Az év során
délutáni kísérletezéssel és alkotómunkával egybekötött szakköreinkkel és tábori
foglalkozásokkal várjuk az általános iskolás gyerekeket.

CSOPA AJÁNDÉKBOLT
Boltunkban ügyességi, logikai és tudásfejlesztő játékok, a tudományos megfigyeléshez
szükséges eszközök kaphatók. Az egész család számára találunk izgalmas ajándékokat
a társasjátékok, modellek és érdekes szerkezetek között.
CSOPA CAFE
Kávézónk a Csodák Palotája kiállítás bejáratával szemben található. Látogatóink a
karszalagjuk felmutatásával 20 % kedvezményben részesülnek a forró italok árából.

MEGÚJULÓ TEMATIKUS
ÉS IDŐSZAKI TÁRLATOK

A Csodák Palotája mindenki által kedvelt tudományos játéktere folyamatosan megújul.
Az új eszközök, tematikus zónák egy–egy tudományterületre fókuszálnak.
A teret időszaki tárlatok teszik még színesebbé, a 4 évszak tudománya sorozat
keretében a tavasz, nyár, ősz és tél tudományos vonatkozásait mutatjuk be.
A Magyar tudósok és feltalálók sorozat első fejezete Szilárd Leó és Bolyai János
életét és tudományos eredményeit tárja az érdeklődők elé. Aktuális kiállításainkról
bővebb információ weboldalunkon található.

MÁGNES KIÁLLÍTÁS
A mágnesekről mindenki hallott. Naponta találkozunk, használjuk a segítségükkel
kialakított eszközöket. Kisgyermekként megismerkedünk a vonzás és a taszítás fogalmával.
Vajon tényleg mindent tudunk róluk? A 2016-ban megnyílt tárlatunk kompakt módon
összegzi mindazt az ismeretanyagot, amit ezekről a különös anyagokról tudni érdemes.
A természetes mágnesektől indulva jutunk el olyan összetett rendszerekig, mint a
mágneses fékek vagy a mágnesvasút.
A Csodák Palotája hagyományait követve, minden eszközünk kipróbálható, segítve
a tapasztalati tanulást. A legkisebbeket mágneses építősarok, a nagyobbakat számos
elgondolkodtató interaktív mágneses játék várja.
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Az előre bejelentkezett csoportok elsőbbséget élveznek.
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A programváltozás jogát fenntartjuk!

ÖVEGES TEREM
Az Öveges terem kísérletbemutatóin felkészült előadóink szórakoztatóan, látványosan
mutatják be a fizikai jelenségeket. A közönség aktív részesévé válik a kísérleteknek,
észrevétlenül érti meg a fizika törvényeit.
A 2016/2017-es tanévtől megújuló Öveges termi órarendünk még több lehetőséget
kínál a pedagógusok számára, hogy beilleszthessék az iskolai tanmenetbe a Csopa
Campona által kínált programokat.
„BÁRKI, BÁRHOL KINYITHATJA A TERMÉSZET MESEVILÁGÁNAK KAPUIT, NEM
IS SEJTETT, SZÍNES CSODÁKAT LÁTHAT. HOGYAN NYITHATJA KI EZEKET A KAPUKAT?

EGYSZERŰ, MINDENKI ÁLTAL ELVÉGEZHETŐ KÍSÉRLETEKKEL.”
ÖVEGES JÓZSEF PROFESSZOR

ÖVEGES TEREM
PROGRAM

ÁLLANDÓ ÖVEGES TERMI PROGRAMJAINK
Hétköznapokon 4, hétvégén pedig 5 alkalommal látványos Fizika Show-t tartunk
hőtan, mechanika és elektromosság témakörökben. Hétvégén a 19 órakor kezdődő
előadásunkon az előadó kedvenc kísérleteivel kápráztatja el a közönséget.
VÁLASZTHATÓ ÖVEGES TERMI PROGRAMJAINK (regisztrációhoz kötöttek)
Az állandó programjainkon túlmenően további 5 tematikus előadással és
műhelyfoglalkozással várjuk a csoportokat.
Meséből tudomány és Kémcső Jenő és barátai című programunkat óvodásoknak
és kisiskolásoknak ajánljuk.
Újdonság kínálatunkban az iskolásoknak szóló Megújuló energiák című
ismeretterjesztő foglalkozás, mely bolygónk jövőjében fontos szerepet játszó
alternatív energiaforrások hasznosíthatóságának témakörét járja körbe.
Folytatódnak a nagy sikerű Gömbi geometria című előadásaink Lénárt István
tanár úrral, aki a térérzékelés új szemléletével, a sík és a gömb összehasonlító
geometriájával ismerteti meg az érdeklődőket.
Tudomány, ahogyan még nem láttad című előadásainkon a veszély és a látvány
birodalmába vezetjük a közönséget. Az általunk javasolt kísérletek sorából a
pedagógus választhatja ki az óráihoz illeszkedőket.
Ha osztályával részt kíván venni egy ilyen egyedi igény szerint összeállított előadáson,
kérjük, egyeztessen időpontot és tematikát munkatársunkkal a 06-1-814-8050-es
telefonszámon vagy írjon e-mailt a reg.oveges@csopa.hu e-mail címre!

INTÉZMÉNYI BÉRLET

ISKOLAI CSOPORTOKNAK
A Csodák Palotája egy különleges oktatási intézmény, mely az élmény általi
ismeretszerzés módszerével tanít, így kiegészítve az iskolai formális oktatást.
A tanórákon hallott ismeretanyag interaktív eszközök formájában érhető el
játékterünkben. Az iskolai csoportok körében méltán népszerű Öveges termi
előadásaink a mindenkori tantervhez illeszkednek.

VÁRJUK ÖNÖKET IS EGY SZÓRAKOZTATÓ

TANULMÁNYI ÉS
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSRA!

CSOPA CAMPONA INTÉZMÉNYI BÉRLET
A bérlet ára 75.000 Ft, mely 100 fő belépésére jogosít (750 Ft/fő).
A bérletet csak OM azonosítóval rendelkező oktatási intézmények használhatják fel
óvodától az egyetemig. A költségviselő más vállalkozás, alapítvány vagy magánszemély
is lehet. Az intézményi bérlet 2016. szeptember 1-je és 2017. április 30-a között,
tanítási napokon érvényes.
A 100 fő nem kell, hogy egyszerre érkezzen, jöhetnek több turnusban is.
Az Intézményi Bérlet kizárólag a Csopa Campona (1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.)
helyszínen váltható be. További részletekről a honlapunkon tájékozódhat!

ELMOSSUK A HATÁROKAT

A TANULÁS ÉS A SZÓRAKOZÁS KÖZÖTT.
9

OVISOKNAK, KISISKOLÁSOKNAK
CSIPET CSOPA ÚTVONAL
A világ felfedezéséhez a legjobb út, ha élménnyé tesszük a tanulást és így közel hozzuk
a tudományt minden korosztályhoz. A játéktérben minden megfogható, körüljárható,
így a legkisebbek számára is élvezetes és szórakoztató élményt nyújtunk.
Csipet Csopa baglyocskákkal jelzett útvonalunkat kifejezetten nekik alkottuk meg,
hogy a korosztályuknak megfelelő eszközökön keresztül fedezhessék fel a játékteret.
A részletekről érdeklődjön kollégáinknál!
MESÉBŐL TUDOMÁNY
Kifejezetten óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló választható program is helyet
kapott a megújuló Öveges termi órarendünkben. A mesék misztikumát, varázslatos
kalandok birodalmát hozzuk el a legkisebbeknek, barangolunk a tudomány világában,
ahol a gyerekek maguk is részeseivé válhatnak a történetnek.
Az előadáson bemutatott kísérletek során olyan hétköznapi fizikai jelenségekkel
ismerkedhetnek meg, mint a halmazállapot-változás, a köd képződése vagy a hang
terjedése.

“MONDD ÉS ELFELEJTIK, MUTASD MEG ÉS EMLÉKEZNEK,

VOND BE ŐKET ÉS MEGTANULJÁK.”
KONFÚCIUSZ

KÉMCSŐ JENŐ ÉS BARÁTAI
A tudománynépszerűsítő gyermekfoglalkozás keretében a kutató a háztartásban
fellelhető alapanyagokat felhasználva (a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe
véve) kalauzolja a kémia rejtelmes világába a kísérletezni szerető gyerekeket, akik
maguk is aktív részeseivé válnak a programnak. Közösen fedezhetik fel, mi mindenre
használható többek közt a cukor, a só, az olaj és az élesztő.
A foglalkozásra előzetes bejelentkezés szükséges, maximális létszám 20 fő, ajánlott
korosztály 4–7 éves korig.

JÓ TUDNI!

JEGYÁRAK

CSOPORTOKNAK
Csoportos látogatás szervezésekor a www.csopa.hu honlapunkon található online
felületen regisztrálhatnak. Kérjük, hogy látogatásukat és az Öveges termi
kísérletbemutatón való részvételi szándékukat lehetőség szerint legalább 2 héttel
előre, kiemelt időszakban (május, június) legalább 1 hónappal korábban jelezzék!
15 fő feletti csoportoknak kedvezményes jegyet biztosítunk.
A kedvezményes csoportos jegy 3 órás időtartamú látogatásra jogosít.
Csoportok számára a bejelentkezés kötelező.

A Csopa Camponába szóló belépő megvásárlásakor minden kedves látogatónk
karszalagot kap, mely a megváltás napján többszöri belépésre jogosít.
A jegyár a játéktér és az Öveges termi kísérletbemutatók megtekintését is magában
foglalja. A 4D előadásra kiegészítő jegyet kell váltani! Jegyáraink 2017. június 15-ig
érvényesek, forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Az ár- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.

PEDAGÓGUSOKNAK
A Csopa kiváló úticél mind a tanév közben, mind évvégi osztálykirándulások alkalmával,
vagy akár tábori programként. Érvényes pedagógus igazolvánnyal a Csodák Palotája
látogatása 15 fő feletti gyermekcsoportok kísérőjeként ingyenes. Regisztráljon
Pedagógus Klubunkba, így egyéni látogatóként, érvényes pedagógus igazolvánnyal
50% kedvezményt biztosítunk a teljesárú felnőtt jegyárból; évente kétszer tudományos
előadás és workshop keretében lehetőséget adunk tagjainknak, hogy csoportos
keretek között ismerkedhessenek a Csopa újdonságaival, havi hírlevelünkben pedig
a tudományos világ legfrissebb híreivel, gyakorlati ötletekkel segítjük oktató munkáját.
A Pedagógus Klubbal kapcsolatos további információkért keresse fel honlapunkat!
CSALÁDOKNAK
A családok és egyéni látogatók számára a Csopa Camponába nem szükséges
bejelentkezni, rendszerint minden hozzánk érkező látogatót fogadni tudunk.
Nagyon zsúfolt napokon előfordulhat, hogy várakozni kell a bejutásra, illetve
– hatósági előírások miatt – 3 órában korlátozhatjuk a benntartózkodás időtartamát.
Az Öveges termi előadásokon a részvétel érkezési sorrendben történik, de a
bejelentkezett csoportok elsőbbséget élveznek.
Tapasztalataink szerint érdemes legalább 2–3 órát nálunk tölteni, hogy minden eszközt
és játékot kipróbálhassanak, illetve részt vehessenek Öveges termi előadásaink egyikén.

JEGYÁRAK EGYÉNI LÁTOGATÓKNAK:
Felnőtt jegy:
Gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy:
(ÉRVÉNYES NAPPALI TAGOZATOS diákigazolvánnyal, illetve nyugdíjasigazolvánnyal váltható)

2.500 Ft
1.900 Ft

Családi jegy: (2 felnőtt + 3 gyerek, minden további gyerek 1.600 Ft)
3 év alatti gyermekeknek:

8.100 Ft
díjtalan

Randi jegy ára diákoknak:
Randi jegy ára felnőtteknek:

3.600 Ft
4.800 Ft
15.000 Ft/év
13.000 Ft/év

Felnőtt bérlet:
Gyermek bérlet:

500 Ft/fő

Jelképes jegy:

Érvényes SINOSZ, ÉFOÉSZ, MVGYOSZ, MEOSZ, AOSZ, MACIE igazolvánnyal, MÁK kártyát NEM áll
módunkban elfogadni! A fogyatékossággal élő személlyel érkező 1 fő kísérő is jelképes jegyet válthat.

Ruhatár díja:
4D Élményvetítés:

200 Ft
600 Ft/fő/előadás (Csopa látogatóknak), egyébként 750Ft

JEGYÁRAK CSOPORTOKNAK:
Csoportos felnőtt jegy:
Csoportos gyermek/diákjegy:
Csopa Campona Intézményi Bérlet:

2.100 Ft/fő
1.600 Ft/fő
75.000 Ft

Pedagógusjegy:
Érvényes pedagógus igazolvánnyal 15 fő feletti csoportok kísérőjeként:
Klubtagsággal rendelkezőknek:

díjtalan
1.250 Ft

Ruhatár csoportok számára:

díjtalan

FIZETÉSI MÓDOK:
Készpénzzel, bankkártyával, SZÉP kártyával a szabadidő zseb terhére vagy CSOPA
ajándékutalvánnyal tudja nálunk jegyét megváltani.
Születésnapi csomagajánlatunkról és egyéb szolgáltatásainkról
tájékozódjon honlapunkon!

CSOPA CAMPONA
KÖSZÖNTŐ

INDULÁS A CSOPÁBA!
NÉZD MEG, MIT TUD A TUDOMÁNY!

A Csodák Palotája idén 20 éves.
A második X ünneplését azzal kezdtük májusban, hogy megdupláztuk a csodákat:
ettől az évtől 2 helyszínen 2féleképpen szórakoztatunk és oktatunk.
Magyarország első interaktív tudományos központja játékos, kipróbálható eszközeivel
és show jellegű kísérletbemutatóival az edutainment (szórakoztatva tanítás)
módszerével népszerűsíti a tudományokat, egészíti ki az óvodák és az iskolák tantermi
munkáját.

A Csopa Campona akár egésznapos időtöltést kínál, hiszen több mint 100, a
természettudomány jelenségeit bemutató interaktív játék és eszköz, az Öveges
professzorról elnevezett előadóteremben izgalmas előadások és kísérletbemutatók,
látványos 4D Élményvetítések, időszaki kiállítások és változatos programok várják
a látogatókat. A Csopa Campona nem csupán remek programot és kikapcsolódást
nyújt, hanem „hajmeresztően” jó, egyedi születésnapi gyerekzsúrok és feledhetetlen
randevúk helyszíne is!
További szolgáltatásaink, különleges programjaink felől érdemes tájékozódni indulás
előtt. Honlapunkon mindig naprakész információkat találnak.

Amellett, hogy új helyszínt nyitottunk, a Csopa Camponában számos újdonság várja
a látogatókat. Fejlesztettük Öveges termi előadásainkat, nyitottunk az óvodás
korosztály felé a Csipet Csopa útvonallal és a Meséből tudomány című előadásunkkal.
Elindult a Tudományos Csopa Cafe és bekerültünk a Csopa randijeggyel
a legnépszerűbb budapesti találkahelyszínek közé.
Büszkék vagyunk rá, hogy a Csopa márka elnyerte a Magyar Brands-díjat.
Új időszaki tárlatokat nyitottunk. A Mágneses világ című kiállítás tematikus egységet
alkot, a mágnesesség témakörét felépítésében és tartalmában új módon mutatja be.

Telefon: +36-1-814-8050
E-mail: csopacampona@csopa.hu
Kiállítás helyszíne: CSOPA CAMPONA 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.

A 4 évszak tudománya minitárlatunk létrehozásában számos szakmai partnerrel
működünk együtt. A sorozat a Szállingózó tudománnyal indult, a telet megjelenítve
a legérdekesebb szempontok szerint. Ez folytatódott tavasszal a Rügyező tudománnyal,
nyáron a Csobbanó tudománnyal, a tanévet ősszel a Szüretelő tudomány tárlattal
köszöntjük.
A Magyar tudósok és feltalálók kiállítás a hazai tudományos élet kimagasló
egyéniségeivel foglalkozik. Kutatási eredményeiket és felfedezéseiket interaktív
eszközök segítségével hozzuk közelebb a látogatókhoz.
Az év során számos alkalomhoz, évszakhoz vagy ünnephez kötődő programot
szervezünk, melyről a honlapunkon folyamatosan hírt adunk.
Szeptemberben a tanévet rögtön a 20. születésnapi programsorozattal indítjuk.
Célunk, hogy minden korosztály rengeteg élményt gyűjtsön a Csopa látogatása során
és vissza is térjen, mert itt mindig tudományos és örömteli új kísérletek, eszközök,
programok és szolgáltatások várják.

MEGKÖZELÍTÉS:
A Csodák Palotája Campona Budapesten, a XXII. kerületben, a Campona Családi
Élményközpontban található.
Az alábbi módokon közelíthető meg:
Közúton: a Nagytétényi útról, a 6-os főútról és az M0-ás, M6-os irányából.
A parkolás ingyenes.
Turistabuszoknak külön parkoló áll rendelkezésre a parkolóház déli oldalán.
Busszal: 33, 133E, 114, 138, 150, 213, 214 járatokkal.
Vonattal: Budapestről a Déli pályaudvarról és Kőbánya – Kispest vasútállomásról is
indulnak vonatok Campona Budatétény megállóhelyhez. Az utazáshoz a budapesti
BKK bérlet is használható.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy megmutassuk: a tudomány csodás!

NYITVA TARTÁS:
H-P: 9:00 – 19:00
Szo-V: 10:00 – 20:00

CSOPA PLAYBAR

Mizda Katalin
CSOPA CAMPONA

MAGYARORSZÁG ELSŐ
INTERAKTÍV JÁTÉKTERE

MINDEN KOROSZTÁLYNAK
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