
PODMÍNKY PRO ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO SBÍRKOVÝCH
EXPOZIC
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

● Senioři nad 65 let
● Studenti nad 26 let – držitelé platné karty ISIC
● Mladí od 16 do 26 let
● Držitelé platných mezinárodních učitelských průkazů ITIC

ZVÝHODNĚNÁ VSTUPENKA
● Sleva 10 % při zakoupení vstupenky na dvě a více krátkodobých výstav v rámci dané

budovy (= sleva 10 % z každé výstavy); sleva se poskytuje pouze ze základního vstupného

VSTUP ZDARMA
● Děti do 15 let
● Držitelé průkazu ZTP; ZTP/P a jejich doprovod
● Držitelé průkazů ICOM
● Držitelé karty organizací zřízených MK ČR
● Pedagogický doprovod školní skupiny (10 studentů / žáků do 15 let + 1 pedagog)
● Asociace muzeí a galerií (AMG)
● Členové Klubu přátel Národní galerie Praha
● Držitelé Prague Card a Prague CoolPass (Pražské turistické karty)
● Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS)
● Studenti a zaměstnanci AVU / VŠUP po předložení studijního / zaměstnaneckého průkazu
● Držitelé novinářské karty Národní galerie Praha
● Certifikovaný průvodce (Prague City Tourism)
● Certifikovaný průvodce (se skupinou)
● Zaměstnanec NGP s platným zaměstnaneckým  průkazem
● Zaměstnanec NFA (Národní Filmový Archiv) s platným zaměstnaneckým průkazem

50 % SLEVA
● Občané Ukrajiny po předložení platného pasu / jiného průkazu totožnosti

20 % SLEVA
● Držitelé platebních karet Komerční banky, a.s. po předložení platné platební karty KB.



PODMÍNKY PRO ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ DO KRÁTKODOBÝCH
VÝSTAV
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

● Senioři nad 65 let
● Studenti nad 26 let – držitelé platné karty ISIC
● Mladí od 16 do 26 let
● Držitelé platných mezinárodních učitelských průkazů ITIC

ZVÝHODNĚNÁ VSTUPENKA
● Sleva 10 % při zakoupení vstupenky na dvě a více krátkodobých výstav v rámci dané

budovy (= sleva 10 % z každé výstavy); sleva se poskytuje pouze ze základního vstupného

VSTUP ZDARMA
● Děti do 15 let
● Držitelé průkazu ZTP; ZTP/P a jejich doprovod
● Držitelé průkazů ICOM
● Držitelé karty organizací zřízených MK ČR
● Pedagogický doprovod školní skupiny (10 studentů / žáků do 15 let + 1 pedagog)
● Asociace muzeí a galerií (AMG)
● Členové Klubu přátel Národní galerie Praha
● Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS)
● Studenti a zaměstnanci AVU / VŠUP po předložení studijního / zaměstnaneckého průkazu
● Držitelé novinářské karty Národní galerie Praha
● Certifikovaný průvodce (Prague City Tourism)
● Certifikovaný průvodce (se skupinou)
● Zaměstnanec NGP s platným zaměstnaneckým  průkazem
● Zaměstnanec NFA (Národní Filmový Archiv) s platným zaměstnaneckým průkazem

50 % SLEVA
● Občané Ukrajiny po předložení platného pasu / jiného průkazu totožnosti

20 % SLEVA
● Držitelé platebních karet Komerční banky, a.s. po předložení platné platební karty KB.


