Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 35/2022 Dyrektora
Muzeum Wsi Radomskiej
z dnia 28.10.2022 r.

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY OD 01.11.2022 r.
CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ
1.
2.
3,
4.
5.

Bilet wstępu normalny
Bilet wstępu ulgowy
Usługa przewodnicka* (język polski)
Usługa przewodnicka* (język angielski)
Bilet spacerowy normalny (sezon zimowy**)

Cena brutto
/zł/
20,00
12,00
50,00
200,00
10,00

Bilet nie obejmuje zwiedzania wnętrz.

6.

Bilet spacerowy ulgowy (sezon zimowy**)

6,00

Bilet nie obejmuje zwiedzania wnętrz.

7.
8.

Karnet roczny
Bilet specjalny dla 1 osoby

150,00
1,00

Obowiązuje jedynie na wybrane imprezy Muzeum, takie jak Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej,
Niedziela Palmowa, Noc Muzeów i inne okazjonalne imprezy oraz dla osób z zaproszeniami na podstawie
stosownego zarządzenia Dyrektora Muzeum.

9.
Parking
10.. Oferta edukacyjna – lekcje muzealne
 dzieci do lat 7
 pozostali

5,00
12,00
20,00

W przypadku zamówienia lekcji muzealnej do realizacji, w której Muzeum będzie ponosić dodatkowe
koszty, cena podlega negocjacji. W szczególnych przypadkach, na wniosek zamawiającego lekcje muzealne,
Dyrektor Muzeum ma możliwość zastosowania ceny ulgowej za lekcję muzealną w wysokości 1,00 zł za
osobę, szczególnie w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci z domów dziecka itp.

11.

12.

INNE USŁUGI
Filmowanie, zdjęcia (śluby, chrzciny, komunie, inne):
 plener,
 wnętrza obiektów,
Filmowanie, zdjęcia (do celów komercyjnych):
 plener - seans do 3 godzin
+ każda następna godzina
 wnętrza obiektów – seans do 3 godzin
+ każda następna godzina
Wynajem obiektów i terenu Muzeum (zgodnie z podpisaną umową):
 Dwór z Brzeziec – w okresie grzewczym za 1 godzinę
- poza okresem grzewczym za 1 godzinę
 inny obiekt – w zależności od obiektu - minimum za godzinę
 pomieszczenia zaplecza Amfiteatru dla ekip filmowych (za dzień)
 teren skansenu – do 3 godzin
+ każda następna godzina
 najem terenu na występy artystyczne, koncerty, itp. – do 3 godzin
+ każda następna godzina

200,00
300,00
1300,00
500,00
1500,00
600,00
500,00
400,00
300,00
1600,00
800,00
400,00
1100,00
500,00

W przypadku kiedy z tytułu najmu Muzeum będzie ponosić dodatkowe koszty cena podlega negocjacji.

13.

Ognisko, grill – obsługa własna, bez poczęstunku:
do 30 osób
 1 godzina
+ każda następna godzina
od 31 do 50 osób
 1 godzina
+ każda następna godzina

150,00
70,00
200,00
90,00
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od 51 osób do 100 osób
 1 godzina
+ każda następna godzina
 Kaucja zwrotna za wypożyczenie narzędzi do obsługi grilla

400,00
200,00
50,00

Kaucję pobiera Wewnętrzna Służba Ochrony Muzeum

 Wypożyczenie 20l warnika/termosu z ciepłą wodą
Dla większej liczby uczestników każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

14.

15.

Kulig z ogniskiem – 90 minut – grupy zorganizowane od 10 do 25 osób.
 szkoły podstawowe – opłata za osobę,
 szkoły ponadpodstawowe – opłata za osobę,
 dorośli – opłata za osobę,
Usługi transportowe
 samochód (trasa) – opłata za 1 km,
 samochód (miasto) – opłata za 1 godzinę,
 ciągnik (trasa) – opłata za 1 godzinę

40,00
10,00
20,00
30,00
2,50
50,00
60,00

W przypadku wyjazdów dłuższych niż jeden dzień, wynajmujący pokrywa koszty noclegu
i wyżywienia kierowcy

16.

OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ-STOISKA PODCZAS
IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM
Wynajęcie terenu:
 powierzchnia terenu do 2 m2
 powierzchnia terenu od 2 m2 do 4 m2
 powierzchnia terenu powyżej 4m2
+ za każdy m2 powierzchni
 dostęp do prądu do 3kW
 dostęp do prądu od 3kW do 5kW
 dostęp do prądu od 5kW do 10 kW

150,00
250,00
300,00
100,00
200,00
300,00
500,00

Najem powierzchni wystawienniczej na terenie Muzeum Wsi Radomskiej: Opłata pobierana zgodnie
z Regulaminem najmu powierzchni ekspozycyjnej w Muzeum Wsi Radomskiej.

17.

Wynajem Kościoła z Wolanowa na uroczystości religijne do 2 godzin.

600,00

Sprawy formalne związane z uroczystościami religijnymi, ewentualne przystrojenie Kościoła i
uprzątnięcie dekoracji należą do najemcy.
Muzeum ma prawo odmówić pozwolenia na dekorację Kościoła w przypadku, gdy charakter
dekoracji będzie stał w sprzeczności z misją i charakterem Muzeum.
Najemca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest ujawnić, czy i jakie dekoracje przewiduje
podczas uroczystości.

18.

19.
20.

Dodatkowe wynajęcie namiotu o wymiarach:
 3 m x 3 m za pierwszą godzinę
+ każda kolejna godzina
 3 m x 6 m za pierwszą godzinę
+ każda kolejna godzina
 4 m x 6 m za pierwszą godzinę
+ każda kolejna godzina
 4 m x 8 m za pierwszą godzinę
+ każda kolejna godzina
Wynajem powierzchni ekspozycyjnej – stoiska w dniach, w których nie
odbywają się imprezy zorganizowane – bez dostępu prądu.
Najem powierzchni reklamowej na ogrodzeniu Muzeum Wsi Radomskiej od
ulicy Stawowej na banner wielkości do 2m2
 opłata za każdy miesiąc - od listopada do kwietnia,
 opłata za każdy miesiąc – od maja do października,

100,00
30,00
200,00
40,00
300,00
50,00
400,00
80,00
50,00

100,00
150,00
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opłata za 6 miesięcy – listopad – kwiecień,
opłata za 6 miesięcy – maj – październik,
opłata za 12 miesięcy,
za każdy dodatkowy m2 powierzchni reklamowej

400,00
600,00
1000,00
50,00

Baner reklamowy o większych wymiarach nie ujętych w cenniku – do indywidualnej negocjacji.
Po stronie najemcy pozostaje wykonanie, rozwieszenie i zdjęcie reklamy po upływie terminu
najmu pod nadzorem pracownika Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum. Rozwieszenie
reklamy nastąpi w miejscu wskazanym przez Muzeum. Muzeum zastrzega sobie prawo
odmowy wynajęcia powierzchni reklamowej bez podania przyczyny, w szczególności z powodu
sprzeczności treści reklamy z misją i charakterem Muzeum.

21.
22.
23.

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY W MUZEUM IM. OSKARA KOLBERGA
W PRZYSUSZE.
Bilet wstępu normalny
Bilet wstępu ulgowy
Bilet specjalny dla 1 osoby

10,00
7,00
1,00

Obowiązuje na imprezę „Noc Muzeów”, „Dni Kolbergowskie”, i inne okazjonalne imprezy oraz
dla osób z zaproszeniami na mocy zrządzenia Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej

24.

Oferta edukacyjna - lekcje muzealne
 dzieci do lat 7
 pozostali

9,00
15,00

W przypadku zamówienia lekcji muzealnej do realizacji, w której Muzeum będzie ponosić dodatkowe
koszty, cena podlega negocjacji. W szczególnych przypadkach, na wniosek zamawiającego lekcje
muzealne, Dyrektor Muzeum ma możliwość zastosowania ceny ulgowej za lekcję muzealną w wysokości
1,00 zł za osobę, szczególnie w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci z domów
dziecka itp.

25.

Zdjęcia ślubne

* grupa do 20 osób/jeden przewodnik.
**sezon zimowy obowiązuje w okresie od 1 listopada do 31marca każdego roku.

200,00

