CENÍK SLUŽEB VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM
(od 15. 5. 2013, nové ceny pronájmů platné od 1. 2. 2015,
nové ceny vstupného platné od 1. 9. 2018)
Ceny jsou konečné, organizace není plátcem DPH.
1. Vstupné:














stálá expozice Slaný (hlavní budova): dospělí 40 Kč, děti do 10 let (včetně) 25 Kč, děti
nad 10 let, studenti a senioři, školní výpravy 30 Kč
stálá expozice Slaný (Velvarská brána): 20 Kč za každého návštěvníka při minimálním
počtu skupiny 5 osob; jednorázový vstup pro 1 – 4 osoby celkem 100 Kč
stálá expozice Třebíz: dospělí 60 Kč, děti, školní výpravy, studenti a senioři 40 Kč
vstup zdarma (všechny expozice) – tělesně postižení a držitelé průkazek Asociace
muzeí a galerií ČR
výstavy Slaný (bez prohlídky stálých expozic): 10 Kč za každého návštěvníka
koncerty: předplatné Kruhu přátel hudby (1 sezóna - 8 koncertů v kapli Zasnoubení
Panny Marie) pro dospělé 400 Kč, pro důchodce, mládež a studenty 300 Kč; bez
předplatného 65 Kč pro dospělé, pro důchodce, mládež a studenty 45 Kč (za 1 koncert)
vernisáže, přednášky, besedy, promítání: vstupné dobrovolné
Staročeský jarmark Třebíz – vstupné je vypočítáno dle nákladů na akci

2. Publikace a propagační materiály
ročenka Slánský obzor: nový ročník cca 80 – 90 Kč (dle aktuální kalkulace), cena se
snižuje po dvou letech o 20 Kč
ostatní – dle konkrétní publikace, v čase se cena snižuje (podléhá schválení rady města)
při odesílání poštou se přičítá poštovné a balné

3. Pronájmy




kaple (vždy ceny v letním období - bez topení / v zimním období - s topením za jednu akci
v jeden den):
- akce přímo pořádané Městem Slaným a Knihovnou V. Štecha – zdarma / zdarma;
- akce pořádané organizací města a vzdělávacími institucemi – 700 / 1000 Kč;
- komerční akce – 2500 / 3500 Kč.
malá galerie (v letním období - bez topení/ v zimním období - s topením za jednu akci v jeden
den):
- akce přímo pořádané Městem Slaný a Knihovnou V. Štecha – zdarma / zdarma;
- akce pořádané organizací města a vzdělávacími institucemi – 400 / 500 Kč;
- komerční akce – 800 / 1000 Kč.



svatební obřady: kaple – 2500 Kč v letním a 3500 Kč v zimním období; možnost využití prostor
muzea během svatby za příplatek 1000 Kč



nestandardní pronájmy – jiné prostory – dle dohody s vedením muzea (např. filmování)

4. Odborné služby







poskytnutí obrazu (fotografie, popř. kopie či sken) sbírkových fotografií a dalších
předmětů: fotografie do r.1918 – 1000 Kč / 1 ks; fotografie do r.1945 – 600 Kč / 1 ks;
fotografie do konce 50. let 20. století – 250 Kč / 1 ks; mladší fotografie – 50 Kč /1 ks;
ostatní sbírkové předměty – komerční reprodukce dle stáří 1500 Kč / 1 fotografie;
nekomerční (studium odborná práce, vzdělávací akce) – 500 Kč
výpůjčky: mezimuzejní – dle dohody, obvykle zdarma; nekomerční – 100 Kč / 1
předmět a 1 den; komerční – 500 Kč / 1 předmět a 1 den
fotografování ve všech interiérech organizace a dvorech čp.1 a 2 ve Třebízi je možné
pouze bez blesku a stativu a se souhlasem pověřeného zaměstnance muzea; komerční
fotografování 1000 Kč za každou započatou hodinu; natáčení bude umožněno pouze
na základě předchozí individuální smlouvy s vědomím vedení města
odborné konzultace a posudky: za každou započatou hodinu konzultace 100 Kč, za
každou stranu posudku 300 Kč

5. Náklady za médium - přičítají se k cenám za služby dle bodu IV.





CD / DVD – 15 Kč
fotografický papír – dle formátu
papír obyčejný – 1 Kč / 1 ks A4, 2 Kč / 1ks A3
barevný či zesílený papír (čtvrtka) 2 Kč / 1 ks A4, 4 Kč / 1 ks A3

6. Výjimky prominutí poplatků se omezují výhradně na akce města, propagaci muzea a Města
Slaný a veřejně prospěšné akce (charitativní činnost, reprodukce předmětů ve správě muzea
v katalozích výstav státních muzeí a dalších paměťových institucí).
7. V případě častých komerčních projektů (např. reprodukce v kalendářích či knihách) je třeba
souhlasu vedení muzea a stanovení dalších podmínek, např. uvedení poděkování muzeu,
kontaktu na muzeum, muzejního loga či odevzdání jednoho nebo více výtisků do muzea
zdarma.

