CENÍK – VAGONÁŘSKÉ MUZEUM
Otevírací doba a cena vstupného
Vagonářské muzeum, Panská 229, 742 13 Studénka
Provozovatel: Sport a kultura, p. o., Budovatelská 770, 742 13 Studénka, IČO 66183561

1. Otevírací doba:
Úterý až neděle a státní svátky (1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 28. 9.)
1. 5. – 30. 9.
10.00 – 16.00
Pondělí je zavírací den (neplatí pro státní svátky)
Maximální počet návštěvníků pro jednorázový vstup je 50 osob. Pro větší skupiny je vhodnější si předem domluvit
termín.
1. 10. – 30. 4.

muzeum je uzavřeno

Vstup mimo řádnou otevírací dobu
je možný po předchozí telefonické nebo korespondenční dohodě za příplatek:
v době sezóny: 1. 5. – 30. 9. jen od 09.00 – 10.00 hodin a od 16.00 – 17.00 hodin
a v pondělí 09.00 – 15.00
vstupné podle ceníku + 200 Kč
v době mimosezónní: 1. 10. – 30. 4. jen v pracovní dny v době od 09.00 – 15.00 hodin
vstupné podle ceníku + 500 Kč
vstup v jinou, než zde uvedenou dobu
cena dohodou

2. Ceník vstupného:
Děti do 6 let, ZTP (pouze s průkazem)
Důchodci, děti do 15 let
Dospělí
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 a více dětí)
Právo k fotografování (i z mobilních telefonů)
Právo k filmování
Právo k filmování (pro komerční využití)
Průvodce CZ (cca 60 minut)

zdarma
25 Kč
45 Kč
110 Kč
45 Kč
110 Kč
dohodou
100 Kč

Službu průvodce je možné využít pro hromadné návštěvy, lze ji však objednat i pro individuální návštěvníky.
Vstup zdarma:
- Základní školy ze Studénky (termín návštěvy po předchozí domluvě)
- pracovníci členských muzeí AMG, NPÚ, Slovenského zväzu múzeí, ICOMOS.

Platnost ceníku od: 1. ledna 2016

______________________________________
Mgr. Hana Maiwaelderová
ředitelka SAK Studénka, p. o.

Ceník služeb muzea
Vagonářské muzeum, Panská 229, 742 13 Studénka
Provozovatel: Sport a kultura, p. o., Budovatelská 770, 742 13 Studénka, IČO 66183561

1. Fotografování a filmování
-

právo k fotografování (i z mobilních telefonů) v muzeu – 45 Kč
právo k filmování v muzeu – 110 Kč
právo k fotografování nebo filmování v muzeu s využitím výstupu pro komerční účely – cena dohodou

2. Zpracovatelské požadavky
A. Pořízení fotografií
pořízení 1 ks fotografie z filmového negativu – skutečné náklady na zhotovení fotografie + 30 Kč
za využití negativu
pořízení 1 ks fotografie ze skleněného negativu – skutečné náklady na zhotovení fotografie (do 18x24 cm)
+ 40 Kč za využití negativu
pořízení 1 ks fotografie digitální cestou (fotografie z fotografie – pokud není negativ a fotografie je součástí sbírky
muzea) – skutečné náklady na zhotovení fotografie + 50 Kč
B. Pořízení fotokopie výkresové dokumentace dle výběru (do roku 1945)
fotokopie výkresu formátu A4 – náklady na kopírování + 10 Kč za využití originálu
fotokopie výkresu A3 – náklady na kopírování + 15 Kč za využití originálu
u ostatních rozměrů – způsob zpracování a cena dohodou
C. Pořízení fotokopie výkresové dokumentace dle výběru (po roce 1945)
způsob zpracování a cena dohodou
D. Fotokopie ostatní dokumentace
formát A4 – cena fotokopie + 10 Kč za každou stranu
E. Cena přípravných a doplňkových prací
1. hodina – 200 Kč
za každou další i započatou hodinu 150 Kč
F. Zpracování písemných podkladů podle specifikace zadavatele – cena dohodou
G. Poštovné a balné u zasílání dobírek bude připočítáno
Poznámka:
U objednávek nad 500 Kč je požadována záloha ve výši 75% předpokládaných nákladů, která bude vyúčtována při předání práce.

3. Badatelská činnost
Badatelská činnost, využití muzejní knihovny, studium muzejních podkladů a sbírek, konzultace k muzejní problematice s vedoucím muzea (neplatí pro pracovníky členských muzeí Asociace muzeí a galerií ČR)
za první hodinu 160 Kč
za každou další započatou půlhodinu 70 Kč

Platnost ceníku od: 1. ledna 2016

______________________________________
Mgr. Hana Maiwaelderová
ředitelka SAK Studénka, p. o.

