
Zarządzenie nr 4/2022 

Dyrektora Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie opłat za wstęp, lekcje i warsztaty w Piastowskim Archiwum 

Miejskim.  

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w regulaminie opłat za wstęp, lekcje i warsztaty w Piastowskim Archiwum Miejskim 

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022 
 

Regulamin opłat za wstęp, lekcje i warsztaty w Piastowskim Archiwum Miejskim 

 

1. Piastowskie Archiwum Miejskie zwane dalej „PAM” prowadzi odpłatne lekcje muzealne                              

i warsztaty dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. 

2. Opłata za bilet wstępu do PAM w celu zwiedzenia wystaw wynosi 5 złotych (słownie: pięć złotych)               

od osoby. 

3. Opłata za ulgowy bilet wstępu do PAM w celu zwiedzenia wystaw wynosi 3 złote (słownie: trzy złote) 

od osoby. 

4. Ulgowy bilet przysługuje emerytom i rencistom, honorowym dawcom krwi, osobom uczącym się 

poniżej ukończonego 26 roku życia, osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności                          

i opiekunom tych osób oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny. 

5. Zwalnia się z opłaty za bilet wstępu kombatantów oraz osoby poniżej 3 roku życia. 

6. Osoby uprawnione do ulgi lub zwolnione z opłaty winny okazać ważny dokument uprawniający   

do ulgi lub zwolnienia z opłaty. 

7. Płatność za lekcje muzealne wynosi 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) oraz 1 złoty (słownie: jeden 

złoty)za bilet grupowy za każdą osobę uczestniczącą w lekcji. 

8. Czas trwania lekcji muzealnej wynosi nie mniej niż 45 minut. 

9. Płatność za warsztaty wynosi 80 złotych (słownie: osiemdziesiąt złotych) oraz 1 złoty (słownie: jeden złoty) 

za bilet grupowy za każdą osobę uczestniczącą w warsztatach. 

10. Czas trwania warsztatów wynosi nie mniej niż 60 minut. 

11. W przypadku warsztatów wymagających przez PAM zakupu materiałów do ich przeprowadzenia 

ustala się dodatkowy koszt w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) od każdego 

uczestnika warsztatów. 

12. Bilet grupowy przysługuje grupom zorganizowany w liczbie od 15 do 25 osób uczestniczącym                    

w lekcjach muzealnych lub warsztatach. 

13. Jeżeli w warsztatach lub lekcjach muzealnych bierze udział liczba osób poniżej 15 dodatkowa 

opłata, oprócz płatności 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) za lekcję muzealną lub 80 złotych 

(słownie: osiemdziesiąt złotych) za warsztat wynosi 3 złotych (słownie: trzy złote) za każdą osobę.  

14. Płatność za bilet wstępu, lekcje muzealne lub warsztaty zostaje dokonana w siedzibie PAM                   

lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy PAM nr 84 1240 6380 1111 0010 7403 4085. 

15. Osoba odwiedzająca PAM winna posiadać potwierdzenie dokonania przelewu. 

16. PAM zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość odwołania lekcji muzealnych                     

lub warsztatów lub zmiany ich terminów. 

17. Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi poza przypadkiem odwołania lekcji muzealnych                     

lub warsztatów. 

18. W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają ustawa Kodeks Cywilny, ustawa                           

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statut PAM. 


