REGULAMIN WSPÓLNEGO BILETU NA OSTRÓW TUMSKI
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wspólny bilet na Ostrów Tumski został wprowadzony na podstawie Porozumienia z dnia 21
października 2014 roku.
2. Porozumienie zostało zawarte między Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – instytucja kultury Strona | 1
Miasta Poznania z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań, Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodnej 27, 61-781 Poznań oraz Archidiecezją Poznańską w
Poznaniu z siedzibą przy ul. Ostrów Tumski 2, 61-120 Poznań.
3. Porozumienie ma na celu stworzenie podstaw do współpracy na rzecz upowszechnienia wiedzy
o Ostrowie Tumskim, rozwój rynku turystycznego w Poznaniu oraz ułatwienie mieszkańcom i innym
osobom odwiedzającym miasto Poznań korzystania z obiektów historycznych i turystycznych
Ostrowa Tumskiego.
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży, rezerwacji biletów
oraz zwiedzania Bramy Poznania, Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci oraz Muzeum
Archidiecezjalnego w ramach wspólnego biletu na Ostrów Tumski (zwanego dalej Biletem).
5. Rezerwacja i/lub zakup Biletu są jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, regulaminów
określających zasady korzystania z oferty Bramy Poznania, Rezerwatu Archeologicznego Genius
Loci oraz regulacji obowiązujących w Muzeum Archidiecezjalnym.
6. Regulamin został utworzony przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (zwane dalej Centrum)
w porozumieniu z Rezerwatem Archeologicznym Genius Loci oraz Muzeum Archidiecezjalnym.
7. Szczegółowe zasady korzystania z oferty Bramy Poznania, Rezerwatu Archeologicznego Genius
Loci oraz Muzeum Archidiecezjalnego dostępne są na stronach internetowych:
www.bramapoznania.pl,
www.muzarp.poznan.pl/rezerwat/,
www.muzeum.poznan.pl
oraz
w siedzibach ww. instytucji.
8. Bilet normalny, ulgowy, rodzinny i grupowy uprawnia do skorzystania z oferty Bramy Poznania,
Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci oraz Muzeum Archidiecezjalnego przez 10 dni od dnia
wejścia na Ekspozycję w Bramie Poznania.
9. Bilet normalny, ulgowy i rodzinny uprawnia do skorzystania z oferty audiowycieczki po Ostrowie
Tumskim dostępnej w Bramie Poznania, przez 10 dni od dnia wejścia na Ekspozycję w Bramie
Poznania.
10. Bilet obowiązuje w dni robocze od wtorku do soboty w dniach i w godzinach otwarcia ww. instytucji.
11. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi ani wykorzystaniu w innym terminie - dotyczy
to niewykorzystania zarówno całego biletu jak i jego części składowych.
1.

II.

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETU

Rezerwacji i/lub zakupu Biletu dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie rezerwacji
i sprzedaży biletów w Bramie Poznania.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bramapoznania.pl, i w kasach Centrum.
1.

III.

ZASADY WSTĘPU I KORZYSTANIA Z OFERTY BRAMY POZNANIA ICHOT, REZERWATU
ARCHEOLOGICZNEGO GENIUS LOCI ORAZ MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO

Zasady wstępu i korzystania z oferty ww. instytucji dostępne są na stronach internetowych:
www.bramapoznania.pl, www.muzarp.poznan.pl/rezerwat/, www.muzeum.poznan.pl oraz w ich
regulaminach i regulacjach.
2. Szczegółowe zasady dotyczące wstępu, korzystania z oferty ww. instytucji oraz osób uprawnionych
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do wejścia bezpłatnego określają właściwe dla nich regulaminy.
3. Zasady wstępu i korzystania z oferty ww. instytucji przez grupy zorganizowane określane są
przez Regulamin Ekspozycji w Bramie Poznania, Regulamin Audiowycieczek po Ostrowie
Tumskim i Katedrze, Regulamin Audiowycieczek dla rodzin po Ostrowie Tumskim, Regulamin
zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych w Bramie Poznania, Regulamin Zwiedzania Rezerwatu
Archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2012)
oraz regulacje obowiązujące w Muzeum Archidiecezjalnym.
4. Grupa zwiedzających do 9 osób to grupa zwiedzających indywidualnych, którym przysługuje Bilet
normalny.
5. Zwiedzającym indywidualnym przysługuje prawo do zakupu biletu ulgowego w następujących
przypadkach:
a. dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,
b. osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
c. emerytom, rencistom,
d. osobom powyżej 65. roku życia,
e. nauczycielom
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych,
artystycznych, wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, zakładów
poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
Bilet ulgowy przysługuje ww. osobom po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki.
6. Zwolnienie z opłaty za Bilet przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu następującym
osobom:
a. dzieciom do 6. roku życia,
b. kombatantom,
c. osobom fizycznym odznaczonym wyróżnieniem „Honorowy Obywatel Miasta Poznania”
oraz „Zasłużony dla Miasta Poznania”.
d. osobom fizycznym odznaczonym „Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
7. Bilet rodzinny przysługuje grupie do 6 osób, w tym maksymalnie 2 osobom dorosłym i 4 dzieci
do 15. roku życia.
8. Bilet grupowy przysługuje zwiedzającym w grupie liczącej minimum 10 osób.
9. W grupach zorganizowanych Bramę Poznania mogą zwiedzać osoby powyżej 13 roku życia. Grupy
poniżej tego wieku korzystają z oferty zajęć edukacyjnych. Szczegółowe zasady rezerwacji i/lub
zakupu biletów określa Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Bramie Poznania. Grupy
zorganizowane mogą liczyć nie więcej niż 30 osób.
10. Grupy zorganizowane w ramach Biletu rezerwują zwiedzanie w każdej z instytucji z osobna
według zasad w nich obowiązujących.
11. Wykorzystanie Biletu następuje poprzez jego skasowanie przy wejściu na ekspozycję Bramy
Poznania oraz poprzez przystawienie pieczątki instytucji przed zwiedzaniem Rezerwatu
Archeologicznego Genius Loci i Muzeum Archidiecezjalnego.
1.

IV.
1.

2.
3.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje
o zmianach zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bramapoznania.pl i w Punkcie
Informacji w Bramie Poznania.
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Więcej informacji na temat Biletu można uzyskać pod nr tel. 61 647 7634.
Rezerwacji Biletu można dokonać dzwoniąc pod nr tel. 61 647 7629.
Bilet można zakupić w Kasach w Bramie Poznania lub za pośrednictwem strony internetowej
www.bramapoznania.pl.

