Zarządzenie nr 3 /2017
Dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB
z dnia 15.03.2017 r.
W sprawie: udostępnienie PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w sezonie od 1 kwietnia do 29 października 2017 r.
1. Ogród będzie otwarty do zwiedzania w okresie:
1 kwietnia – 28 kwietnia:

we wszystkie dni tygodnia

w godz. od 10.00 do 18.00

29 kwietnia – 30 czerwca



w dni powszednie
w soboty, niedziele, święta oraz 2 maja,16 czerwca

1 lipca - 29 października:

we wszystkie dni tygodnia

30 października - 31 grudnia:

w godz. od 10.00 do 18.00
w godz. od 10.00 do 19.00
w godz. od 10.00 do 18.00
Ogród nieczynny

2. Opłaty za wstęp wynoszą:
- w dni świąteczne oraz 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia
a) bilet normalny od 1 kwietnia do 28 kwietnia i od 1 lipca do 29 października
od 29 kwietnia do 30 czerwca

10 zł
12 zł

b) bilet ulgowy

6 zł
8 zł

od 1 kwietnia do 28 kwietnia i od 1 lipca do 29 października
od 29 kwietnia do 30 czerwca

c) bilet rodzinny (obejmuje 2 osoby dorosłe i dwoje dzieci)
od 1 kwietnia do 28 kwietnia i od 1 lipca do 29 października
od 29 kwietnia do 30 czerwca

28 zł
35 zł

d) bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
od 1 kwietnia do 28 kwietnia i od 1 lipca do 29 października
od 29 kwietnia do 30 czerwca

35 zł
42 zł

e) abonament imienny normalny - ważny w sezonie 2017 r.

80 zł

f) abonament imienny ulgowy - ważny w sezonie 2017 r.

60 zł

g) dopłata za przewodnika (grupy do 20 osób)

80 zł

i) dopłata za przewodnika (grupy powyżej 20 osób) 80 zł + 4 zł za każdego następnego uczestnika
j) całodniowe warsztaty szkolne ( opłata od 1 uczestnika zajęć)

20 zł

- w dni robocze (poniedziałek – piątek) z wyjątkiem 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia
ceny biletów obniżone do odwołania:
a) bilet normalny
b) bilet ulgowy
c) bilet rodzinny (obejmuje 2 osoby dorosłe i dwoje dzieci)
d) bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

8 zł
5 zł
22 zł
26 zł
1

Bilet ulgowy przysługuje:
- dziecku po ukończeniu 5 roku życia
- uczniowi, studentowi, (do ukończenia 26 roku życia), po okazaniu dokumentu
uprawniającego do zniżki
- seniorom po ukończeniu 60 roku życia kobiety i 65 roku życia mężczyźni
- osobie niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz osobie sprawującej nad nią opiekę za okazaniem stosownych dokumentów.
Wstęp wolny przysługuje:
- dzieciom do ukończenia 5 roku życia
- nauczycielom opiekującym się grupą - 1 osoba na 10 osób
- seniorom po ukończeniu 75 roku życia
3. Opłaty parkingowe:
a) opłata parkingowa sam. osobowy
b) opłata parkingowa autokar
W dni robocze z wyjątkiem 2 maja i 16 czerwca i 14 sierpnia

7 zł
20 zł.
parking bezpłatny

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Do wiadomości:
- Z-cy Dyrektora
- Kierownik Działu Księgowości
- Kierownik Działu Edukacji i Informacji
a/a
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