ZARZĄDZENIE NR 26/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie: opłat za wstęp do „Podziemnego Olkusza”.

Na podstawie:
1. Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury § 10 i § 11,
2. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2021 r. poz. 685,
694.),
3. Planu Finansowego Działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
zarządza się co następuje:

§1
Wprowadzenie cennika opłat za bilety wstępu w cenie:
1. Bilety Indywidualne:
a) Bilet normalny: 15 złotych;
b) Bilet ulgowy: 10 złotych;
c) Audio przewodnik: 5 złotych.
2. Usługa przewodnika: 120 złotych.
3. Bilety Grupowe (zwiedzanie z przewodnikiem):
a) Bilet normalny: 25 złotych;
b) Bilet ulgowy: 20 złotych.
§2
Sprzedaż biletów ulgowych wyszczególnionych w § 1 ust. 1 i 2, przysługuje:
1. Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom
zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracownikom służb społecznych,
studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. Uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia,

3. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym a
także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
4. Posiadaczom karty dużej rodziny, Olkuskiej Karty Seniora,
5. Bilety bezpłatne przysługują dzieciom do ukończenia 3 roku życia.
6. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie za wstęp do „Podziemnego Olkusza” okazuje
upoważnionemu pracownikowi ważny dokument potwierdzający uprawnienie do
korzystania z ulgi w opłacie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi Projektu - Kierownikowi „Podziemnego
Olkusza”.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5
Niniejsze Zarządzenie stanowi element systemu kontroli zarządczej obowiązującej w
jednostce.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu

Marcin Wiercioch

Zarządzenie otrzymują:
1. Księgowość
2. Koordynator projektu - Kierownik
3. a/a

