Z^RZĄDZENIE NR 1212021
DYREKTORA MUZEUM HISTORII KATOWIC
Z D|{IA 5 P^ŹDZIER|{IKA 202I ROKU
w spruwie: zmiuny Zurzqdzaniu nr 4/2021 z dnia 22.07.2021 r.
Napodstawte art.10.3 ustawy zdnia21 listopada1996r, omuzęachatakżę § 5 Regulaminu
Oryanizacyjnego Muzeum Historii Katowic zarządzam co następuje:

§1

W Zarządzeniu nr

412021,

z dnia 22.07.2021 §

1

otrzymuje brzmienie:

Z dniem 5 października202I roku ustala się cennik niektórych opłat w siedzibie głównej
Muzeum Historii Katowic (u1, Szafranka9) orazoddziŃach:Dziale Etnologii Miasta
(ul. Rymarska 4), Dziale Teatralno-Filmowym (u1. Kopemika 11)
:

Dział Etnologii Miasta

Zwiedzanie wystaw

Dział Teatra l no-Filmowy

Zwiedzanie wystaw

-

Zwiedzanie wystaw
Zwiedzanie wystaw

Siedziba główna

Zwiedzanie wystaw
Zwiedzanie wystaw

Bilet łączony na zwiedzanie wystaw w siedzibie

głównej i w Dziale Etnologii Miasta

-

dnia zwiedzania pierwszego obiektu

wazny 7 dni od

bilet normalny

12,00 złf os.

bilet ulgowy

8,00 zł/os,

bilet rodzinny

20,00 zł

bilet normalny

10,00 zł/os.

-

bilet ulgowy

5,00 złlos.

-

bilet rodzinny

]-5,00 zł

Bilet normalny

20,0a zł/os.

Bilet ulgowy

12,00 złlos.
30,00 zł

Bilet rodzinny

I0 zt/os.

Zwiedzanie wystawy czasowej ,,Witkacy i Asymetryczna Dama.

Opowieśćw odcinkach czyli cotygodniowa wystawa efemeryczna"

Wstęp na wybrane wydarzenie kulturalne (wykłady, koncerty, spotkania,
pokazy, projekcje itp.)
Oprowadzanie w języku polskim (usługa dostępna od środydo niedzieli)
cena za grupę od 1 do 15 osób

2,00 zł/os.

-

Oprowadzanie w języku angielskim (usługa dostępna od środydo niedzieli)
cena za grupę od 1 do 15 osób

-

40,00 zl

50,00 zł

Lekcja muzealna, zajęcia warsztatowe (od wtorku do soboty)

8,0O złf os.

Sesja zdjęciowa/filmowa na wybranych ekspozycjach
prywatnych (zgodnie z regulaminem zwiedzania)

20a,00 zł/h

-

w celach

Toaleta

2,00 zł/os.

§2

Pozostałe zapisy nie ulegają zmiańe.
§3

Wykonanie zarządzeńapowierza się Kierownikowi Działu Naukowo- Oświatowemu.
§4

Zarządzeńe wchodzi w Ęcie z dniem 5 pńdziemtka2}Zl r.
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Zarządzenie nr 4 lż02l
Dyrektora Muzeum Historii Katowic w Katowicach

z

dnia 22.07 .202I

w sprawie wysokościniektórych opłat orazzasadzntżek i zwolnień od nich w

Muzeum Historii katowic
Na podstawie ar1. 10.3 ustawy

z

dnla21 listopad a 1996 r. o muzeach atakżę § 5 Regulaminu

Oryanizacyjnego Muzeum Historii Katowic zarządzam co następuje:
§1

Z

dniem 22 |ipca 202t roku ustala się cennik niektórych opłat w siedzibie głownej
Muzeum Historii Katowic (ul. SzafraŃa 9) oraz oddzińach: Dzialę Etnologii Miasta (ul.
Rymarska 4), Dziale Teatralno-Filmowym (u1. Kopernika 11), Dziale Grafiki im. Pawła
Stellera (Ul. Kościuszki 4
Siedziba główna

Zwiedzante wystaw
Zwiedzantę wystaw

DziŃ Etnologii Miasta
D

ziŃ

Te

atralno

-

Filmowy

Zwiędzanie wystaw
Zwiędzante wystaw
Zwiędzantę wystaw

Dziń Grafiki im, P. Stellera

Zwrcdzantę wystaw

Bilet łączony na zwtedzanię wystaw w siedzibie
głównej i w Dziale Etnologii Miasta

-

wńny

dni od dnia zwiedzaniapierwszego obiektu

7

-

bilet normalny

12,00 złlos,

bilet ulgowy

8,00 złlos.

bilet rodzinny

20,00 zł

bilet normalny

l0.00 złlos.

bilet ulgowy

5,00 złlos.

bilet rodzinny

15,00 zł

Bilet normalny

20,00 zŁlos.

Bilet ulgowy

12,00 zŁlos.

Bilet rodzinny

30,00 zł

zgodnie z odrębnym
zar ządzeniem dyrekto ra

Zwiędzanie wybranych wystaw czasowych

Wstęp na wybrane wydarzenie kulturalne (wykłady, konceńy,
spotkania, pokazy, proj ekcj e itp.)

ż,00 złlos.

Oprowadzanie w języku polskim (usługa dostępna od środy do
niedzieli)
cena za gtupę od 1 do 15 osób

40,00 zł

Oprowadzanie w języku angielskim (usługa dostępna od środydo
niedzieli)-cena zagtupę od 1 do 15 osób

50,00 zł

-

Lekcja muzealna, zajęcta warsztatowe (od wtorku do soboty)

Sesja zdjęciowa/filmowa na wybranych ekspozycjach
prywatnych (zgodnie z regulaminem zwledzania)
Toaleta

-

8,00 złlos.

w

celach

200.00 zŁlh

ż,00 złlos.

§2

Opłata za wstęp na Wdarzenia kulturalne uprawnia do uczestnictwa w jednym konkretnym
wydarzeniu odbywającym się w dniu i miejscu uiszczęnta opŁaty.
§3

Dniem bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych jest wtorek. W tym dniu mozliwe jest
wyłącznie indywidualne zwiędzanię bęz przewodnika.

1.

§4

Zwiędzanię bezpłatne wystaw przysługuje za okazanięm stosownych dokumentów:

-

opiekunom towarzyszącym grupom zorganizowanym osób nieletnich lub

niepełnosprawnych,

towarzyszącym grupom zorganizowanym osób dorosłych,
jednak
nie więcej
niZ 1 osobie nakńdych 10 członków grupy,
- opiekunom/organizatorom

- osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Wojennym Virtuti Militari,
Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem ,,ZasłużonyKulturze Gloria
Artis",
-

pracownikom muzeów,

- człoŃom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i

Międzynarodowej Rady

Ochrony Zabytków (IC OMO S),

Ańystów Fotografików orMZwiązku Polskich Artystów
Plastyków po okazaniu legitymacji,
- członkom Związku Polskich

- posiadaczom Karty Polaka o których mowa w ustawie z dnta J wrześnta 2007 r. o
Karcie Polaka (Dz,U. Nr 180, poz.1280 orazz 2008 r. Nr 52, poz. 305),
- dzieciom nieobjętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, o których mowa
wustawie zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,

-

przewodnikom turystycznym po okazaniu legitymacji pństwowej lub ważnej
PTTK.

legitymacj i przewodnika

2. Opłata ulgowa

(,,bilet ulgowy") za zwiedzanie wystaw przysługuje za okazaniem
stosownych dokumentów:

- uczniom szkół, słuchaczom kolegiów pracowników służbspołecznych, studentom
oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,
- osobom powyzej 65. roku życia, emer;,tom, rencistom, rencistom socjalnym, atakżę
osobom niepełnosprawnym wTaz z opiekunami,

- nauczyclelom szkół i placówek systemu oświaty, zal<ładow poprawczych i schronisk
dla nieletnich,

- osobom ftzycznym odznaczonym odznaką ,,Za optekę nad zń7Ąkam7", odznaką

honorową ,,ZasŁużony działacz kultury", odznaką honorową ,,Zasłużony dla Kultury
Polskiej" lub wyróżnionym ty.tułem honorowym ,,Zasłużony dla Kultury Narodowej",
- kombatantom.

3,

Opłata dla rodzin (,,bilet rodzinny") za zwiędzanie wystaw przysługuje rodzinie od
do 6 osób, spośrodktórych minimum 1, a maksimum 2 osoby są pełnoletnie.

1.

Muzeum honoruje następujące programy rabatowe:
Babcia, dziadek i ja- 50 %
Nas troje i więcej - 50%
Aktywni seniorzy * 50%
W zwtązku z Zarządzeniem nr 1686lż02I Prezydenta Miasta Katowice z dnta 22
częrwca202I r, w sprawie przyjęcia wykazu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień dla
po siadaczy Katowickiej KarĘ Mieszkań ca wprowad zam zniżkę :
- bilet normalny - 50%
- bilet ulgowy - 50 %

2.

W czasie trwania akcji promocyjnych, może zostaó wprowadzona cęna promocyjna z
rabatem 20Yo opłaty zazwiedzanie, odliczanym od ceny biletu normalnego i ulgowego.

3.
4.
5.

3

§5

Zasaóy członkostwa w programach rabatowych i akcjach promocyjnych określają
odrębne regulaminy konkretnych programów.
Osoba chcąca uzyskaó bonifikatę ma obowiązek okazac regulaminowe dokumenty.
Rabaty nie sumują się, uczestnik otrzymuje najkorzystniejszą zntżkę.
§6

Dyrektor na umotywowany wniosek zainteresowanych albo z własnej inicjatywy możę obniZyó
opłaty lub zwolnić z opłat za zwrcdzanie wystaw, oprowadzanie, lekcje muzealne oraz zalęcia
warsztatowe.
§7

Postanowienia niniejszego zarządzenia mogą zostac ograniczone lub zawieszone na podstawie
zarządzenia w sprawie wysokości opłat wybranej wystawy czasowej.
§8

Traci moc zatządzenie nr 2412019 w sprawie opłat dlazwiędzĄących w Muzeum Historii
Katowic.
§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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