ZARZĄDZENIE NR 5 12022
DYREKTORA ;§IIUZF.IJM HISTORII KATOWIC
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie: zmiuny Zarzqdzania

Napodstawie

ar1. 10.3 ustawy

nr 12/2021 z dnia 5.10.2021 r.

zdnia21 listopada1996

r. o

muzeachatakżę §

5 Regulaminu

Organizacyjnego Muzeum Historii Katowic zarządzam co następuje:

§1

Z rlniem 11 lutego 2022 roku ustala się cennik niektórych opłat w siedzibie głównej
Muzeum Historii Katowic (u1. Szafranka9) orazoddziałach:Dztale Etnologii Miasta
(ul. Rymarska 4), Dztalę Teatralno-Filmowym (u1. Kopernika 11)
:

Siedziba główna
Dział Etnologii Miasta
Dział Teatralno-Filmowy

Zwiedzanie wystaw Zwiedzanie wystaw Zwiedzanie wystaw Zwiedzanie wystaw

bilet normalny

12,00 zl/os.

bilet ulgowy

8,00 zl/os.

bilet rodzinny

20,00 zl

bilet normalny

10,00 zł/os.
5,00 zl/os.

Zwiedzanie wystaw

-

bilet ulgowy

Zwiedzanie wystaw

-

bilet rodzinny

1-5,00 zł

Bilet łączony na zwiedzanie wystaw w siedzibie

Bilet normalny

20,00 zl/os.

głównej iw Dziale Etnologii Miasta

Bilet ulgowy

12,0O zł/os.

-

dnia zwiedzania pierwszego obiektu

ważny 7 dni od

Bilet rodzinny

30,00 zł
1,0

Zwiedzanie wystaw czasowych w budynku głównym Muzeum
Wstęp na wybrane wydarzenie kulturalne (wykłady, koncerty, spotkania,
pokazy, projekcje itp.)
Oprowadzanie w języku polskim (usługa dostępna od wtorku do soboty)
cena za grupę od ]. do 15 osób

2,00 z|/os.

-

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

-

Lekcja muzealna, zajęcia warsztatowe (od wtorku do soboty)

zVos.

40,00 zł

50,00 zł
8,00 złlos.

ż,00 zł/os.

Toaleta

§2

Opłata za wstęp nawydarzenia kulturalne uprawnia do uczestnictwa w jednym konkretnym
wydarzeniu odbywającym się w dniu i miejscu uiszczęnia opłaty.
§3

Dniem bezpŁatnego zwrcdzania wystaw stałych jest wtorek. W tym dniu jest mozliwe
zwiedzanię zprzewodnikiem zgodnte z opłatąz §7,

1.

§4

Zwtędzanie bezpłatne wystaw przysługuje za okazanięm stosownych dokumentów:

-

opiekunom towarzyszącym grupom zorganlzowanym osób nieletnich lub

niepełnosprawnych,
- opiekunomlotganizatorom towarzyszącym grupom zorganizowanym osób dorosłych,

nie więcej jednak niZ 1 osobie nakńdych 10 członków grupy,

-

osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Wojennym Vińuti
Militari, Orderem Zasługt Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem ,,ZasłlżonyKulturze
Gloria Artis",
-

pracownikom muzeów,

-

członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)
Ochrony Zabytków (ICOMOS),

i

Międzynarodowej Rady

_ członkom Związku Polskich Artystów Fotografików oTaz Związku Polskich

Artystów Plastyków po okazaniu legitymacji,

- posiadaczom Karty Polaka o których mowa w ustawie z dnia7 wrześnla2))] r. o
Karcie Polaka (Dz.IJ. Nr 180, poz.1280 orazz 2008 r. Nr 52, poz.305),
- dzieciom nieobjętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, o których mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

-

przewodnikom turystycznym po okazaniu legitymacji państwowej lub ważnej
legitymacj i przewodnika PTTK.

2. Opłata ulgowa

(,,bilet ulgowy")

za

zwiedzanie wystaw przysługuje

za

okazantęm

stosownych dokumentów:

- uczniom szkół, słuchaczom kolegiow pracowników służbspołecznych, studentom
oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,

- osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rehcistom, rencistom socjalnym, atakżę
osobom niepełnosplawnym wraz z opiekunami,

- nauczyalęlom szkół i placówek systemu oświaty, zakŁadów poprawezych i schronisk
dla nieletnich,

- osobom ftzycznym odznaczonym odznak4 ,,Zz opiekę nad zabytkami", odznaką

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

3.

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

3

§5

Zarządzeniem nr 16861202I Prezydenta Miasta Katowice z dnta 22
częTwca 20żI r. w sprawie przyjęcta wykazu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień dla
po siadaczy Katowickiej Ka rty Mieszkań c a wprowad zono zniżkę :
- bilet normalny - 50%
- bilet ulgowy - 50 %

1. W związkll

z

2. W

czasie trwania akcji promocyjnych, możę zostac wprowadzona cena promocyjna z
rabatem 2Ooń opłaty za zwrcdzanie, odliczanym od ceny biletu normalnego i
ulgowego.
3, Zasady członkostwa w programach rabatowych i akcjach promocyjnych określają
odrębne regulaminy konkretnych programów,
4. Osoba chcąca uzyskać bonifikatę ma obowiązęk okazac regulaminowe dokumenty.
5. Rabaty nie sumują się, uczestnik otrzymuje najkorzystniejszą zntżkę.
§6

Dyrektor na umotywowany wniosek zainteresowanych albo z własnej inicjatywy moze
obnizyó opłaty lub zwolnić z opŁat zazwiedzanie wystaw, oprowadzanie, lekcje
muzęalne oraz zĄęcia warsztatowe.
§7

Postanowienia niniej sz ego zarządzenia mogą zostaó ograniczone lub zawieszone na
podstawie zatządzenta w sprawie wysokości opłat wybranej wystawy czasowej.
§8

Traci moc zarządzenl,ę nr Iżl2021 w sprawie opłat dla zwiędzających w Muzeum Historii
Katowic.
§9

Wykonanie zaruądzeniapowterza się Kierownikowi Działu Edukacji i Promocji.
§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2022 roku.

