Cennik usług stałych
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

§1
Niniejszy regulamin, określany dalej jako „Regulamin”, ustanawia cennik usług stałych
wraz z określeniem grup osób oraz ulg.
§2
1. Obowiązują następujące ceny za wstęp do Muzeum:
a) bilet normalny – 14 PLN
b) bilet ulgowy – 10 PLN
c) bilet rodzinny – 42 PLN
d) bilet edukacyjne na lekcje muzealne – 8 PLN
e) bilet edukacyjny na warsztaty muzealne – 12 PLN
f) grupowy normalny (od 10 osób) 12 PLN/os.
g) grupowy ulgowy (od 10 osób) 8 PLN/os.
2. Nieodpłatnym dniem wstępu do Muzeum jest niedziela.
3. W przypadkach szczególnych Dyrektor może na mocy odrębnego zarządzenia
wprowadzić okre-sowo inne terminy nieodpłatnych dni wstępu.
§3
1. Bilety ulgowe przysługują:
a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom
zakładów kształcenia nauczycieli i pracownikom służb społecznych, studentom oraz
osobom odbywają-cym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich
Unii Europejskiej;
b) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom a także osobom niepełnosprawnym
wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej;
c) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyższych,
nauczycielom i wychowawcom placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów
poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
działających na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej;
d) kombatantom.

2. Bilety bezpłatne przysługują:
a) dzieciom do lat siedmiu;
b) członkom Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie;
c) koncesjonowanym przewodnikom, pilotom wycieczek i nauczycielom, jako opiekunom
grup zorganizowanych;
d) osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały
wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
e) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Zabytków oraz członkom
Stowa -rzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM),
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
f) członkom Stowarzyszenia Archeologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego,
Sto-warzyszenia Historyków Sztuki;
g) archeologom, historykom i historykom sztuki – pracownikom państwowych uczelni
wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk;
3. Ulgi i zwolnienia z opłat przysługują za okazaniem stosownych dokumentów.
§4
1. Muzeum uczestniczy w specjalnych programach uprawniających do zniżek:
a) Karta Dużej Rodziny – wstęp do Muzeum za 1 PLN od osoby;
b) Gnieźnieńska Karta Seniora – wstęp do Muzeum za 1 PLN, 50% zniżki na bilet
edukacyjny;
c) Wspólny bilet do gnieźnieńskich muzeów – 25% zniżki z zakupionym w innym miejscu
biletem;
d) Karta Piasta – wstęp do Muzeum za 10 PLN od osoby ( dotyczy osób indywidualnych).
2. Szczegóły dotyczące poszczególnych programów uprawniających do zniżek określają
odrębne re-gulaminy.
3. Cenniki ofert okresowych regulowane są odrębnymi regulaminami.

