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U Splitu 8. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 37. Statuta Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Ravnatelj Muzeja
donosi

ODLUKU
o cijeni ulaznica i ostalih usluga za posjetitelje u
Prirodoslovnom muzeju i zoološkom vrtu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se cijena ulaznica i ostalih usluga za sve posjetitelje Prirodoslovnog
muzeja i zoološkog vrta (u daljnjem tekstu: Muzej) unutar radnog vremena Muzeja.
Članak 2.
Cijene ulaznica:
1. odrasli: 20 kn
2. djeca (starija od 5 god.), učenici i studenti: 10 kn
3. grupe (deset i više osoba): 10 kn
4. obiteljske ulaznice (obitelj s djecom mlađom od 15 godina): 30 kn.
Članak 3.
Edukativna akcija „Juuu-huuu! Praznici su, idemo u muzeje!“ – edukativne radionice tijekom
zimskih školskih praznika:
1. cijena ulaznice za odrasle u pratnji djece: 10,00 kn
2. djeca i učenici u obilasku muzeja: gratis
3. cijena radionice po djetetu: 10,00 kn
Članak 4.
Edukativne radionice tijekom školske godine:
1. cijena ulaznice za učenike: 10,00 kn
2. cijena ulaznice za voditelje: gratis
3. cijena radionice: 50,00 kn/razred
4. cijena stručnog vođenja: 50,00 kn/razred
5. cijena radionice + stručno vođenje: 75,00 kn/razred
Edukativna
praznika:
1.
2.
3.

Članak 5.
akcija: „Uskrs u Muzeju“ – edukativne radionice tijekom proljetnih školskih
odrasli u pratnji djece: 10,00 kn
djeca i učenici u obilasku muzeja: gratis
cijena radionice po djetetu: 20,00 kn

Članak 6.
Ljetna školica prirodoslovlja – edukativne radionice tijekom ljetnih školskih praznika u
trajanju od pet (5) dana:
1. cijena radionice po danu: 60,00 kn
2. cijena cijele školice: 250,00 kn
Članak 7.
Cijena stručnog vodstva:
1. predškolska djeca, učenici i studenti 50,00 kn/grupa
2. odrasli: 100,00 kn/grupa
3. odrasli: 200,00 kn/grupa- vođenje na stranom jeziku (engleski jezik)
Članak 8.
Ulaz se ne naplaćuje: djeci do tri (3) godine starosti, djeci s teškoćama u razvoju te odraslim
osobama s intelektualnim oštećenjima (COO “ Juraj Bonači“ Split i sl. ustanove) te djeci i
mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi (polaznici
dječijeg doma Maestral), članovima ICOM-a i Hrvatskog muzejskog društva, posjetiteljima
prilikom otvaranja izložbi i održavanja drugih programa Muzeja (predstavljanje knjiga,
predavanja, održavanje kviza i sl.), prilikom obilježavanja manifestacija Noć Muzeja i
Međunarodni dan Muzeja, prilikom obilježavanja blagdana Sv. Dujma - Dana Grada Splita,
prilikom odvijanja pedagoških aktivnosti koje su rezultat potpisane stručne i znanstvene
suradnje Muzeja i odgojno-obrazovnih i znanstvenih institucija, udruga i pojedinaca na
realizaciji pojedinih programa, predstavnicima medija koji Muzej posjećuju za potrebe
izvješćivanja o događajima i programima Muzeja, korisnicima SplitCard kartice.
Besplatn ulaz u muzej za posjetitelje je sukladan uputama MDC-a i Hrvatskog muzejskog
društva, te Grada Splita kao osnivača Muzeja.
Članak 9.
Ravnatelj može posebnom odlukom odrediti besplatan ulaz na odredene manifestacije ili za
određene skupine posjetitelja.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu od 15. srpnja 2019.g., a objavit će se na Oglasnoj ploči Muzeja.

Ravnatelj Muzeja

____________________
mr. sc. Nediljko Ževrnja

