PODMÍNKY PRO ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO SBÍRKOVÝCH
EXPOZIC
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ


Senioři nad 65 let



Držitelé platných mezinárodních učitelských průkazů ITIC

VSTUP ZDARMA


Děti a mladí do 26 let



Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod



Držitelé průkazů ICOM



Držitelé karty organizací zřízených MKČR v doprovodu maximálně 3 osob



Školní skupina – studenti (max 26 let), žáci s pedagogickým doprovodem (skupina min 10 studentů)



Pedagogický doprovod školní skupiny (10 studentů + 1 pedagog)



Asociace muzeí a galerií (AMG)



Členové Klubu přátel NGP



Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty)



Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS)



Studenti a zaměstnanci AVU / VŠUP po předložení studijního / zaměstnaneckého průkazu



Zaměstnanci Národního filmového archivu (NFA) po předložení zaměstnaneckého průkazu



Držitelé novinářské karty Národní galerie Praha



Certifikovaný průvodce (Prague City Tourism – PIS)



Certifikovaný průvodce (se skupinou)



Certifikovaný člen Klubu V. I. P. průvodců (Prague City Tourism – PIS)

50 % SLEVA


Občané Ukrajiny

20 % SLEVA


Držitelé platebních karet Komerční banky, a.s. po předložení platné platební karty KB. Slevu není
možné uplatnit na vstupenky pro další osoby a nevztahuje se na již zvýhodněné či snížené vstupné.

PODMÍNKY PRO ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO KRÁTKODOBÝCH
VÝSTAV
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ


Studenti od 10 do 26 let s platným průkazem o studiu ISIC, IYTC, EYCA/EURO<26



Senioři nad 65 let



Držitelé platných mezinárodních průkazů ITIC

RODINNÁ VSTUPENKA


Max. 2 dospělí a 2 děti do 15 let

VSTUP ZDARMA


Děti do 10 let



Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod



Držitelé průkazů ICOM



Držitelé karty organizací zřízených MKČR v doprovodu maximálně 3 osob



Pedagogický doprovod školní skupiny (10 studentů + 1 pedagog)



Asociace muzeí a galerií (AMG)



Členové Klubu přátel NGP



Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS)



Studenti a zaměstnanci AVU / VŠUP po předložení studijního / zaměstnaneckého průkazu



Zaměstnanci Národního filmového archivu (NFA) po předložení zaměstnaneckého průkazu



Držitelé novinářské karty Národní galerie Praha



Certifikovaný průvodce (Prague City Tourism – PIS)



Certifikovaný průvodce (se skupinou)



Certifikovaný člen Klubu VIP průvodců (Prague City Tourism – PIS)



50 % SLEVA


Občané Ukrajiny

20 % SLEVA


Držitelé platebních karet Komerční banky, a.s. po předložení platné platební karty KB. Slevu není
možné uplatnit na vstupenky pro další osoby a nevztahuje se na již zvýhodněné či snížené vstupné.

