VSTUPNÉ, ZĽAVY A PRÍPLATKY
platné od 15. 11. 2019

Základné vstupné
Dospelí (vrátane aktuálnych výstav)

7€

Žiaci, študenti, ZŤP, starobní dôchodcovia, preukaz ITIC

3,50 €

Rodinné vstupné (2 dospelí + 3 deti od 6 do 15 rokov)

14 €

Deti do 6 rokov

bezplatne

Výstava (ak nie je stanovená iná cena)

1€

Vstupné rozhľadňa
Dospelí

1€

Žiaci, študenti, ZŤP, starobní dôchodcovia, preukaz ITIC, ISIC

0,50 €

Zľavy
Skupina nad 20 osôb (dospelí)

5€

Skupina nad 20 osôb (žiaci, študenti, ZŤP, starobní dôchodcovia)

3€

Skupina nad 15 osôb – 1 poschodie (žiaci, študenti)

1,50 €

Špeciálne školy

1€

Špeciálne školy – 1 poschodie

0,50 €

Materské školy

1€

Držitelia členských preukazov ZMS a preukazov ICOM

bezplatne

Sprievod ZŤP

bezplatne

Pedagogický sprievod (1 pedagóg / 15 žiakov, študentov)

bezplatne

Fotografovanie a snímanie v expozíciách pre osobné využitie

bezplatne

Fotografovanie a snímanie v expozíciách na komerčné využitie

cena dohodou

Kultúrno-výchovné podujatia na objednávku
Environmentálne vzdelávanie pre materské školy

1€

Environmentálne vzdelávanie pre základné a stredné školy (výučbový program s interaktívnou časťou)

2€

Environmentálne vzdelávanie pre špeciálne školy a marginalizované skupiny

1€

Prednášky na tému podľa dohody

1€

Tradičné podujatia (Prebúdzanie jari, Advent a pod.)

0,50 €

Tvorivé dielne pre materské a špeciálne školy (v múzeu, mimo múzea )

0,50 €

Tvorivé dielne pre základné a stredné školy (v múzeu)

1€

Tvorivé dielne pre základné a stredné školy (mimo múzea)

2€

Príplatky
Odborný výklad v expozíciách múzea

10 €

Výklad v expozíciách múzea v cudzom jazyku

10 €

Návšteva múzea na objednávku minimálne 3 dni vopred pre skupinu nad 20 osôb
mimo otváracích hodín mimo sezóny (sobota, nedeľa) v čase od 9.00 – 11.00 h

20 €

Príležitostné fotografovanie v expozíciách (svadby, narodeniny a pod.) max. 3 hodiny

50 €

Terénna exkurzia (žiaci, študenti, dospelí)

2€

Záloha za zapožičanie multimediálneho sprievodcu

30 €

Krátkodobý prenájom zasadačky

15 € / 1 hod.

