dla zwiedzających
REGULAMIN
zwiedzania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
REGULAMIN
zajęć edukacyjnych i innych wydarzeń w Muzeum Podlaskim w
Białymstoku
UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Szczegółowe informacje o udogodnieniach dla osób
niepełnosprawnych w poszczególnych oddziałach Muzeum
Podlaskiego w Białymstoku.
Instrukcja dobrych praktyk sanitarnych w dobie epidemii
COVID-19
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT
Szczegółowe informacje dotyczące zniżek i zwolnienia z opłat
w Muzeum Podlaskim w Białymstoku
AUDIOPRZEWODNIKI – sprzęt jest dezynfekowany i udostępniany
zwiedzającym; można też skorzystać z treści skanując kod QR
na smartfona
MUZEUM W ŚWIĘTA

MUZEUM W TYKOCINIE
Kozia 2, 16-080 Tykocin
tel. kom. 509 336 597
czynne jest dla zwiedzających codziennie

(oprócz poniedziałków i dni świątecznych)
od 01.05 do 30.09
w godz. 10.00 – 18.00 – wtorek – niedziela
od 01.10 do 30.04
w godz. 10.00 – 17.00 – wtorek – niedziela
przerwa
techniczna
w
celu
dezynfekcji
wystawienniczych: 14.00 – 14.30

sal

Ostatnie wejście zwiedzających na wystawy odbywa się na 30
min. przed zamknięciem muzeum.
środa – wstęp bezpłatny na wystawy stałe
CENY BILETÓW uprawniających do zwiedzania wystaw stałych i
czasowych
bilet normalny 25 zł
bilet ulgowy 15 zł
bilet rodzinny 40 zł (dorośli z dziećmi do 18 roku życia,
maksymalnie 5 osób)
Z Kartą Dużej Rodziny
bilet normalny 15 zł (osoby dorosłe)
bilet ulgowy 4 zł (dzieci i młodzież do 25 roku życia)
bilet rodzinny 20 zł
Wejściówka na imprezy: spotkania, wykłady, koncerty – 4 zł
opłaty za oprowadzanie:
30 zł – grupy organizowane przez przedszkola i
szkoły (grupa maks. do 50 osób)
50 zł – inne grupy indywidualne w j. polskim (grupa
maks. do 50 osób)
100 zł – inne grupy oraz osoby indywidualne w j.
angielskim
opłaty za zajęcia edukacyjne – szczegółowe informacje w
zakładkach:

Rodzinne weekendy
Muzealne Imperium Wiedzy – oferta dla szkół
Strażnicy Przeszłości – oferta dla dorosłych
opłaty za fotografowanie i filmowanie:
1) 150 zł – wykonanie sesji zdjęć na ekspozycjach, za każdą
rozpoczętą godzinę zegarową;
2) 300 zł filmowanie i wykonywanie sesji zdjęciowych na
ekspozycjach, za każdą rozpoczętą godzinę zegarową;
Osoby uczestniczące w sesji zdjęciowej i filmowaniu,
zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o pokryciu wszelkich
ewentualnych szkód
pomieszczenia.
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Oświadczenie o pokryciu szkód
udostępniania pomieszczenia
Lokalizacja
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