Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora PCD nr 16 /2022

CENNIK USŁUG POZNAŃSKIEGO CENTRUM DZIEDZICTWA
WRAZ Z WYKAZEM PRZYSŁUGUJĄCYCH ULG

BILETY NA EKSPOZYCJĘ GŁÓWNĄ BRAMY POZNANIA
Rodzaj biletu
Bilet normalny
Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna)
Bilet ulgowy
Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna)
Bilet rodzinny (maksymalnie 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby
dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)
Bilet grupowy (10 osób i więcej)
Bilet Wspólny na Ostrów Tumski
- Bilet Wspólny normalny
- Bilet Wspólny ulgowy
- Bilet Wspólny rodzinny (maksymalnie 6 osób, w tym maksymalnie
2 osoby dorosłe + dzieci do 15 r.ż.)
Bilet Wspólny grupowy (10 osób i więcej)
Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej
Bilet na podstawie Karty Seniora
Happy hours
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Bilet rodzinny
Voucher podarunkowy
- Voucher podarunkowy indywidualny
- Voucher podarunkowy rodzinny (maksymalnie 5 osób, w tym
maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)
Usługa przewodnicka (ekspozycja stała i ekspozycje czasowe)*

Cena brutto
20 zł od osoby
12 zł od osoby
15 zł od osoby
9 zł od osoby
40 zł od rodziny
13 zł od osoby
28 zł od osoby
19 zł od osoby
53 zł od rodziny
17 zł od osoby
7 zł od osoby
10 zł od osoby
10 zł od osoby
7,50 zł od osoby
20 zł od rodziny
21 zł od osoby
42 zł od rodziny
70 zł od grupy

**Do wykupienia usługi przewodnickiej zobligowane są grupy zorganizowane, które chcą
zostać oprowadzone przez pracownika Bramy Poznania z wykorzystaniem trybu grupowego.
W

innym

przypadku

grupy

zorganizowane

zwiedzają

ekspozycję

samodzielnie

z wykorzystaniem audioprzewodników.
Zwolnione z obowiązku wykupienia usługi przewodnickiej, w przypadku oprowadzania przez
pracownika Bramy Poznania z wykorzystaniem trybu grupowego, są grupy: młodzieży w wieku
szkolnym, studentów, osób z niepełnosprawnością i seniorów.
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W cenę biletu wliczone jest korzystanie z audioprzewodnika na ekspozycji głównej w Bramie
Poznania. Bilet normalny, ulgowy, rodzinny i happy hours na ekspozycję, Bilet Wspólny
(normalny, ulgowy i rodzinny), bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej, bilet na
podstawie Karty Seniora oraz Voucher podarunkowy uprawniają do skorzystania z
usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia
ekspozycji. W celu skorzystania z usługi audiowycieczki we wskazanym powyżej terminie
należy okazać bilet wstępu na ekspozycję.

POZNAŃSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNYCH. SPRZEDAŻ BILETÓW W RAMACH AKCJI
PROMOCYJNYCH MOŻE BYĆ KAŻDORAZOWO REGULOWANA ODRĘBNYMI
ZAPISAMI FORMUŁOWANYMI W ODRĘBNYCH DOKUMENTACH

Uprawnienia do zakupu biletów na ekspozycję
a. Bilet normalny (w tym Bilet Wspólny normalny) – przysługuje osobie pełnoletniej, której
nie przysługują pozostałe ulgi.
b. Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje osobie pełnoletniej za
okazaniem

ważnej

Poznańskiej

Karty

Turystycznej,

dowodu

tożsamości

i pozostawieniem kuponu znajdującego się w przewodniku na końcu książeczkiprzewodnika.
c. Bilet ulgowy (w tym Bilet Wspólny ulgowy) – przysługuje:


dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,



osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami,



emerytom, rencistom,



osobom powyżej 65. roku życia,



nauczycielom

szkół

podstawowych,

ponadpodstawowych,

artystycznych,

wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk
dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,


Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, Dawcom przeszczepu oraz Zasłużonym
Dawcom Przeszczepu,



posiadaczom karty ICOM i ICOMOS oraz Członkom Stowarzyszenia Muzealników
Polskich.

str. 2

Bilet ulgowy dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki
(legitymacja

szkolna,

studencka,

doktorancka,

legitymacja

osoby

z

niepełnosprawnością lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia).
d. Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje za okazaniem ważnej
Poznańskiej Karty Turystycznej, dowodu tożsamości i pozostawieniem kuponu
znajdującego się w przewodniku na końcu książeczki-przewodnika.
e. Bilet rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się do pięciu osób, w tym
maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest
po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).
* Bilet Wspólny rodzinny przysługuje rodzinom składającym się do sześciu osób,
w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 15. roku życia. Bilet dostępny jest po
okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).
* Voucher podarunkowy rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się do pięciu osób, w tym
maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest po okazaniu
dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).

f.

Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej – przysługuje osobom, które w momencie
zakupu biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Rodziny Dużej
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty lub ważną
legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

g. Bilet grupowy (w tym Bilet Wspólny grupowy) – przysługuje osobom w
zorganizowanych grupach, liczących co najmniej 10 osób.
h. Bilet na podstawie Karty Seniora- przysługuje osobom, które w momencie zakupu
biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Seniora wraz z
dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty.
Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję


Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję główną w Bramie Poznania przysługuje
po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki, następującym osobom: dzieciom
do 6. roku życia; kombatantom; osobom fizycznym odznaczonym wyróżnieniami:
„Honorowy

Obywatel

Miasta

Poznania”,

„Zasłużony

Kulturze

Gloria

Artis”

lub „Zasłużony dla Miasta Poznania”.
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BILETY NA AUDIOWYCIECZKĘ PO OSTROWIE TUMSKIM
Rodzaj biletu
Bilet normalny na audiowycieczkę
Bilet ulgowy na audiowycieczkę
Bilet rodzinny na audiowycieczkę
Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej

Cena brutto
7 zł od osoby
5 zł od osoby
14 zł od rodziny
2 zł od osoby

Uprawnienia do zakupu biletów na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim
a. Bilet normalny – przysługuje osobie pełnoletniej
b. Bilet ulgowy – przysługuje:


dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,



osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami,



osobom powyżej 65. roku życia



emerytom, rencistom,



nauczycielom
wychowawcom

szkół

podstawowych,

placówek

ponadpodstawowych,

szkolno-wychowawczych,

zakładów

artystycznych,
poprawczych,

schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,


Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, Dawcom przeszczepu oraz Zasłużonym
Dawcom Przeszczepu,



posiadaczom karty ICOM i ICOMOS oraz Członkom Stowarzyszenia Muzealników
Polskich.

Bilet ulgowy dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja
szkolna, studencka, doktorancka, legitymacja osoby z niepełnosprawnością lub inny dokument
ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia).
c. Bilet rodzinny - przysługuje rodzinom składającym się z do pięciu osób, w tym
maksymalnie 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest
po okazaniu dokumentu uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).
d. Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej – przysługuje osobom, które w momencie
zakupu biletu okażą jedną z honorowanych przez Bramę Poznania Kart Rodziny Dużej
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty lub ważną
legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
(!) Uwaga: Bilet normalny, ulgowy, rodzinny i happy hours na ekspozycję, Bilet Wspólny
(normalny, ulgowy i rodzinny), bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej, bilet na
podstawie Karty Seniora oraz Voucher podarunkowy uprawniają do skorzystania z
usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia
ekspozycji.
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BILETY NA
ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA GRUP
WYPOŻYCZENIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

SZKOLNYCH

Rodzaj biletu / usługi
Bilet na zajęcia edukacyjne online dla grup szkolnych (maks. Liczba
uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów)
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla
grup z niepełnosprawnością intelektualną (maks. liczba uczestników
10 uczniów oraz 5 opiekunów)
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grup z
niepełnosprawnością intelektualną (maks. liczba uczestników 10
uczniów oraz 5 opiekunów)
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla
grup z niepełnosprawnością słuchu (maks. liczba uczestników 10
uczniów oraz 5 opiekunów)
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grup z
niepełnosprawnością słuchu (maks. liczba uczestników 10 uczniów
oraz 5 opiekunów)
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla
grup z niepełnosprawnością wzroku (maks. liczba uczestników 10
uczniów oraz 5 opiekunów)
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grup z
niepełnosprawnością wzroku (maks. liczba uczestników 10 uczniów
oraz 5 opiekunów)
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla
grupy przedszkolnej / szkolnej (maks. liczba uczestników 30 uczniów
oraz 3 opiekunów)
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grupy przedszkolnej /
szkolnej (maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów) *
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla
grup przedszkolnych / szkolnych uczących się języka angielskiego
(maks. liczba uczestników 30 uczniów oraz 3 opiekunów)
Bilet na zajęcia edukacyjne (na ekspozycji / w sali warsztatowej) dla
grup z wymian międzynarodowych (maks. liczba uczestników 30
uczniów oraz 3 opiekunów)
Bilet na zajęcia terenowe dla grup półkolonijnych (maks. liczba
uczestników 33 uczniów wraz z opiekunami)
Bilet na zajęcia z wejściem na ekspozycję dla grup półkolonijnych
(maks. liczba uczestników 33 uczniów wraz z opiekunami)
Wypożyczenie pakietu materiałów edukacyjnych dla przedszkoli i
szkoły podstawowej

ORAZ

ZA

Cena brutto
70 zł za grupę
45 zł za grupę

35 zł za grupę

45 zł za grupę

35 zł za grupę

45 zł za grupę

35 zł za grupę

125 zł za grupę

105 zł za grupę
145 zł za grupę

145 zł za grupę

160 zł za grupę
160 zł za grupę
50 zł za pakiet

* Jeżeli zajęcia terenowe przewidują wizytę w Katedrze, grupa reguluje opłatę za wstęp
do Katedry samodzielnie.
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Uprawnienia do zakupu biletów na zajęcia edukacyjne
Bilet

na

zajęcia

edukacyjne

(na

ekspozycji

/

w

sali

warsztatowej)

dla

grupy

przedszkolnej / szkolnej – przysługuje zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej
liczącym od 10 do 33 osób (łącznie z opiekunami).
*Wejście do wybranej przestrzeni ekspozycji tylko w przypadku, gdy przewiduje to scenariusz zajęć.
Bilet na zajęcia edukacyjne terenowe dla grupy przedszkolnej / szkolnej – przysługuje
zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym od 10 do 33 osób (łącznie
z opiekunami).

BILETY NA ZAJĘCIA I WYDARZENIA RODZINNE

Rodzaj biletu
Bilet rodzinny na zajęcia dla rodzin z dziećmi wieku 3-5 lat (rodzice /
opiekunowie nieodpłatnie – maksymalnie 2 osoby)
Bilet rodzinny na zajęcia dla rodzin z dziećmi od 6 -12 lat (max 5 osób,
w tym max 2 osoby dorosłe + dzieci do 12. r.ż.)
Bilet rodzinny na zajęcia dla rodzin z dziećmi wieku 0-3 lata (rodzice /
opiekunowie nieodpłatnie – max 2 osoby)
Bilet na Pograjki
Bilet na Pograjki na podstawie KRD
Bilet na indywidulane zajęcia półkolonijne (w okresie ferii zimowych,
wakacji letnich)

Cena brutto
5 zł od dziecka
10 zł od rodziny
5 zł od dziecka
13 zł od osoby
10 zł od osoby
10 zł od osoby za
zajęcia
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BILETY NA EKSPOZYCJĘ CENTRUM SZYFRÓW ENIGMA
Rodzaj biletu
Bilet normalny
Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna)
Bilet ulgowy
Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna)
Bilet rodzinny (maksymalnie 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby
dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)
Bilet grupowy (10 osób i więcej)
Bilet grupowy ścieżka szkolna dla klas 4-6 SP (10 osób i więcej)
Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej
Bilet na podstawie Karty Seniora
- Voucher podarunkowy indywidualny
- Voucher podarunkowy rodzinny (maksymalnie 5 osób, w tym
maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci do 16. r.ż.)

Cena brutto
20 zł od osoby
12 zł od osoby
15 zł od osoby
9 zł od osoby
40 zł od rodziny
13 zł od osoby
13 zł od osoby
7 zł od osoby
10 zł od osoby
21 zł od osoby
42 zł od rodziny

POZNAŃSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNYCH. SPRZEDAŻ BILETÓW W RAMACH AKCJI
PROMOCYJNYCH MOŻE BYĆ KAŻDORAZOWO REGULOWANA ODRĘBNYMI
ZAPISAMI FORMUŁOWANYMI W ODRĘBNYCH DOKUMENTACH

Uprawnienia do zakupu biletów na ekspozycję
Bilet normalny – przysługuje osobie pełnoletniej, której nie przysługują pozostałe ulgi.
Bilet normalny (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje osobie pełnoletniej za okazaniem
ważnej Poznańskiej Karty Turystycznej, dowodu tożsamości i pozostawieniem kuponu
znajdującego się w przewodniku na końcu książeczki-przewodnika.
Bilet ulgowy (w tym Bilet Wspólny ulgowy) – przysługuje:


dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom,



osobom z niepełnosprawnością wraz z opiekunami,



emerytom, rencistom,



osobom powyżej 65. roku życia,



nauczycielom

szkół

podstawowych,

ponadpodstawowych,

artystycznych,

wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk
dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,


Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, Dawcom przeszczepu oraz Zasłużonym
Dawcom Przeszczepu,
str. 7



posiadaczom karty ICOM i ICOMOS oraz Członkom Stowarzyszenia Muzealników
Polskich.
Bilet ulgowy dostępny jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki
(legitymacja

szkolna,

studencka,

doktorancka,

legitymacja

osoby

z

niepełnosprawnością lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia).
Bilet ulgowy (Poznańska Karta Turystyczna) – przysługuje za okazaniem ważnej Poznańskiej
Karty Turystycznej, dowodu tożsamości i pozostawieniem kuponu znajdującego się w
przewodniku na końcu książeczki-przewodnika.
Bilet rodzinny – przysługuje rodzinom składającym się do pięciu osób, w tym maksymalnie 2
osoby dorosłe oraz dzieci do 16. roku życia. Bilet dostępny jest po okazaniu dokumentu
uprawniającego dzieci do zniżki (legitymacja szkolna).
Bilet na podstawie Karty Rodziny Dużej – przysługuje osobom, które w momencie zakupu
biletu okażą jedną z honorowanych w Centrum Szyfrów Enigma Kart Rodziny Dużej wraz z
dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty lub ważną legitymację szkolną w
przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Bilet grupowy– przysługuje osobom w zorganizowanych grupach, liczących co najmniej 10
osób.
Bilet na podstawie Karty Seniora- przysługuje osobom, które w momencie zakupu biletu okażą
jedną z honorowanych w

Centrum Szyfrów Enigma Kart Seniora wraz z dokumentem

potwierdzającym tożsamość posiadacza karty.
Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję


Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję główną w Centrum Szyfrów Enigma
przysługuje po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki, następującym osobom:
dzieciom do 6. roku życia; kombatantom; osobom fizycznym odznaczonym
wyróżnieniami: „Honorowy Obywatel Miasta Poznania”, „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis” lub „Zasłużony dla Miasta Poznania”.
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SPACERY PO TRAKCIE KRÓLEWSKO-CESARSKIM Z PRZEWODNIKIEM

Rodzaj wycieczki
Spacer po Trakcie Królewsko – Cesarskim w języku polskim 75- 90
min. (Ostrów Tumski)*
Spacer po Trakcie Królewsko – Cesarskim w języku angielskim 75
-90 min. (Ostrów Tumski)*
Spacer po Trakcie Królewsko – Cesarskim w języku polskim 90
min. – 120 min. (Stare Miasto, Śródmieście, spacery tematyczne)
Spacer po Trakcie Królewsko – Cesarskim w języku angielski 90
min. – 120 min. (Stare Miasto, Śródmieście, spacery tematyczne)

Cena brutto
180 zł za grupę
250 zł za grupę
240 zł za grupę
340 zł za grupę

* Jeżeli wycieczka obejmuje wizytę w Katedrze, grupa reguluje dodatkowo opłatę za wstęp na miejscu.

W wycieczkach na zamówienie grupa może liczyć do 50 osób.

ZASADY SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW, UDZIAŁU W
WYDARZENIACH, ZAJĘCIACH I AUDIOWYCIECZCE OKREŚLAJĄ
ODRĘBNE REGULAMINY
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USŁUGA FOTOGRAFOWANIA I/LUB FILMOWANIA
Rodzaj usługi
Usługa fotografowania i filmowania w budynku Bramy Poznania
Usługa fotografowania i filmowania na terenie Obiektu Bramy
Poznania

Cena brutto
200 zł/godz
400 zł/ godz

ZASADY WYKONYWANIA ZDJĘĆ I/LUB MATERIAŁÓW FILMOWYCH
OKREŚLA ODRĘBNY REGULAMIN

str. 10

Cennik najmu sali warsztatowych w Bramie Poznania

W godzinach 9:00-18:00 od wtorku do piątku
Pomieszczenie

Ilość miejsc

Sala warsztatowa A
do 30 miejsc
Sala warsztatowa B
do 30 miejsc
Sala warsztatowa
do 90 miejsc
A+ B
* za każdą rozpoczętą godzinę

Wynajem na
godzinę netto (VAT
23%)
200 PLN*
200 PLN*
300 PLN*

Wynajem cały dzień
netto (VAT 23%)
2000 PLN

W poniedziałek, weekend oraz od wtorku do piątku w godzinach innych niż 9:00-18:00
Pomieszczenie

Ilość miejsc

Sala warsztatowa A
do 30 miejsc
Sala warsztatowa B
do 30 miejsc
Sala warsztatowa
do 90 miejsc
A+ B
* za każdą rozpoczętą godzinę

Wynajem na
godzinę netto (VAT
23%)
300 PLN*
300 PLN*
400 PLN*

Wynajem cały dzień
netto (VAT 23%)
2200 PLN

Koszt najmu sali A lub B obejmuje:





rzutnik i ekran konferencyjny
flipchart
meble konferencyjne: krzesła i stoły (w tym stół prezydialny)
ustawienie sali teatralne/ warsztatowe/ podkowa,

Koszt najmu sali warsztatowej A+B obejmuje:






rzutnik i ekran konferencyjny
nagłośnienie (mikrofon)
flipchart
meble konferencyjne: krzesła i stół prezydialny
ustawienie sali teatralne

ZASADY NAJMU SALI WARSZTATOWYCH OKREŚLA ODRĘBNY
REGULAMIN

str. 11

