Regulamin sprzedaży biletów
Postanowienia ogólne
§1
„Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Płockiej Galerii Sztuki ma zastosowanie do
sprzedaży biletów na wystawy i inne przedsięwzięcia organizowane w PGS.
Sprzedaż biletów
§2
1. Sprzedaż biletów odbywa się kasie Płockiej Galerii Sztuki (kasa) od wtorku do soboty w
godzinach 10.00-18.00.
2. Płocka Galeria Sztuki akceptuje płatności gotówką i kartą płatniczą.
3. Na wniosek zwiedzającego jest wystawiany rachunek.
§3
1. Informacja o cenach podana jest w cenniku biletów, publikowanym na stronie internetowej
Płockiej Galerii Sztuki, oraz przy wejściu do budynku.
2. Płocka Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo do zmiany cen w cennikach.
3. Ceny biletów - wtorek-sobota:
• normalny - 6 zł
• ulgowy - 3 zł
• grupowy (powyżej 15 osób) - 2 zł
4. W niedzielę obowiązuje wstęp bezpłatny.
5. Z bezpłatnego wstępu od wtorku do soboty mogą korzystać:
• kombatanci i osoby represjonowane, zrzeszone w organizacjach działających na terenie
Polski,
• pracownicy muzeów i państwowych galerii sztuki - za okazaniem legitymacji,
• członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA),
• członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM),
• członkowie Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
• członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS),
• osoby odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką honorową „Zasłużony działacz
kultury”,
• nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą,
• dziennikarze, za okazaniem legitymacji prasowej.
6. Do zakupu biletu ulgowego upoważnieni są:
• uczniowie posiadający ważną legitymację szkolną,
• studenci posiadający ważną legitymację studencką,
• emeryci i renciści posiadający ważną legitymację emerycką lub rencisty,
• posiadacze Płockiej Karty Familijnej 3+,
• posiadacze Płockiej Karty Seniora.

§4
Ceny biletów wstępu na okolicznościowe wydarzenia, organizowane przez Płocką Galerię
Sztuki, ustala Dyrektor PGS.
§5
Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
Postanowienia końcowe
§6
Zakupiony bilet wstępu upoważnia do wejścia na ekspozycję lub inne organizowane przez
Płocką Galerię Sztuki przedsięwzięcie.
§7
Bilet wstępu podlega jednorazowej weryfikacji przez pracownika PGS. Nie ma możliwości
ponownego wykorzystania biletu.
§8
Zakup biletu oznacza akceptację przez zwiedzającego treści Regulaminu sprzedaży biletów.

