OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA MUZEALNO-EDUKACYJNEGO W SŁOŃSKU
I OŚRODKA EDUKACYJNEGO W CHYRZYNIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
I.

ZWIEDZANIE TYLKO WYSTAWY STAŁEJ W OŚRODKU MUZEALNO-EDUKACYJNYM
(OME) W SŁOŃSKU (ul. 3-go Lutego 90, Słońsk)

1. Czas zwiedzania : ok 1h
2. Sposób zamówienia:
a. Wejdź na stronę www.bilety.pnujsciewarty.gov.pl i kup bilety online. System sprzedaży
pokieruje Cię jak je zakupić. Bilety na dany dzień są również dostępne w kasie Ośrodka.
Pamiętaj że nie gwarantujemy dostępności biletów na miejscu w kasie jeżeli ich nie
zakupisz wcześniej przez naszą stronę internetową.
b. Bilety opłać przez Internet najpóźniej 7 dni przed terminem wizyty, za zajęcia w

Chyrzynie zapłacisz na miejscu.
c. Bilety na dogodny termin możesz zakupić nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem

3. Ceny biletów wstępu do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku:
a. Bilety indywidualne:
i. normalny (dorośli) 15 zł
ii. ulgowy (Przysługuje dzieciom od lat 4, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku
życia, doktorantom, emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnością wraz z
ich opiekunami*) 8 zł
iii. Karta Dużej Rodziny 5 zł
iv. bezpłatny (Przysługuje dzieciom do lat 4) 0 zł
b.

Bilety grupowe (od 20 osób)**:
i. grupowy normalny (dorośli) 12 zł
ii. grupowy ulgowy (Przysługuje dzieciom od lat 4, młodzieży szkolnej, studentom do
26 roku życia, doktorantom, emerytom, rencistom, osobom z
niepełnosprawnością wraz z ich opiekunami*) 5 zł
iii. grupowy szkolny (Przysługuje zorganizowanym grupom szkolnym) 5 zł
iv. bilet dla opiekuna (1 bezpłatny bilet dla opiekuna przysługuje na każde zakupione
10 biletów grupowych szkolnych) 0 zł
v. bilet bezpłatny (Przysługuje dzieciom do lat 4) 0 zł

c.

Wypożyczenie audioprzewodnika 3 zł/szt.

Bilet upoważnia do zwiedzania o wybranej dacie i godzinie, nie wcześniej niż 15 min przed i nie później
niż 15 min po wybranej godzinie.
*dotyczy opiekunów osób powyżej 16 roku życie ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
opiekunów dzieci z niepełnosprawnością do 16 roku życia.
** osoby uprawnione do bezpłatnego biletu wstępu nie są wliczane do grupy. Bilety kupisz w kasie
Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku.
4. Godziny otwarcia:
Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Słońsku czynny jest
a. do 31 października 2022
od wtorku do piątku od 9.00. do 16.00.
w weekendy od 9.00. do 17.00.
a. od 1 listopada 2022 do 31 grudnia 2022
od wtorku do niedzieli od 9.00 do 15.00
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Ostatnie wejście możliwe jest godzinę przed zamknięciem.
Wejścia dla grup odbywają się co godzinę o pełnych godzinach (9.00, 10.00 itd.).
Wejścia dla klientów indywidualnych odbywają się co godzinę o wpół do (9.30, 10.30 itd.).
Aktualnie w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym nie są prowadzone zajęcia edukacyjne.
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