Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.
Na obiekcie obowiązuje ZAKAZ wprowadzania psów.
Jeżeli zwiedzający planują dokonać zapłaty za bilety wstępu oraz usługi świadczone przez naszą Instytucję w postaci
przelewu informujemy, iż przelew powinien być wykonany „z góry” przed wykonaniem przez nas usługi w oparciu o
wystawioną fakturę PRO FORMA, zaś w dniu zwiedzania zobowiązujemy się do przekazania właściwej faktury.
Przelewu należy dokonać na konto: 44 1240 2773 1111 0010 5532 4330

Obiekt czynny:
W sezonie turystycznym:



od 1 kwietnia do 31 sierpnia w godzinach od 8.00 do 20.00
od 1 września do 31 października w godzinach od 8.00 do 18.00.

Poza sezonem turystycznym:



od 1 listopada do 28 lutego w godzinach od 8.00 do 16.00
od 1 marca do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.

UWAGA!
Zamek nie będzie czynny w następujące dni:





01 stycznia każdego roku (Nowy Rok)
Wielka Niedziela- Święta Wielkanocne
01 listopada każdego roku (Wszystkich Świętych)
25-26 grudnia każdego roku (Święta Bożego Narodzenia).

Rodzaj biletu
Bilet normalny
Bilet ulgowy*
Bilet normalny dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób
Bilet ulgowy dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób
Bilet ulgowy** (dla posiadaczy karty dużej rodziny- po okazaniu
karty)
Bilet ulgowy**(dla osób niepełnosprawnych)

Ceny biletów wstępu
w sezonie
turystycznym
12 zł/os.
9 zł/os.
10 zł/os.
8 zł/os.
7 zł/os.
6 zł/os.

Ceny biletów wstępu
poza sezonem
turystycznym
10 zł/os.
7 zł/os.
8 zł/os.
6 zł/os.
7 zł/os.
6 zł/os.

Bezpłatne zwiedzanie:







1 opiekun na 10 osób, kierowca autokaru,
przewodnicy zewnętrzni,
dzieci poniżej 6 roku życia,
uczniowie wszystkich szkół na terenie gminy Iwaniska,
mieszkańcy gminy Iwaniska***,
Radni: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Opatowskiego, Rady Gminy Iwaniska.

Wszystkie w/w osoby maja obowiązek pobrania z kasy biletów bezpłatnych.
*- bilet ulgowy: emeryci, renciści, młodzież szkolna, kombatanci, dziennikarze, pracownicy innych instytucji kultury
i muzeów- na podstawie okazanych dokumentów.

**- po okazaniu legitymacji. Osobie będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne wejście na
obiekt.
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***- nie dotyczy organizowanych imprez
Parking w rejonie obiektu wyłącznie dla zwiedzających zamek Krzyżtopór- bezpłatny (niestrzeżony).
Toalety dla zwiedzających wewnątrz zamku- bezpłatne.
Obiekt jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pakiety edukacyjne dla grup zorganizowanych:
I.
II.
III.

Bilet wstępu + wstęp na wystawę czasową - 13 zł/os.
Bilet wstępu + usługa przewodnika + lekcja historyczna - 20 zł/os.
Bilet wstępu + usługa przewodnika + zajęcia edukacyjno-artystyczne - 25 zł/os.

Przedział wiekowy
Uczniowie w wieku
przedszkolnym oraz
klasy I-III szkoły
podstawowej





Lekcja historyczna
(cena 20 zł/os.)
Bilet wstępu + usługa przewodnika
(1 godzina).
Opowieści wzbogacone legendami
związanymi z zamkiem.
Lekcja pt.: „Zamek Krzyżtopór
w legendach”.

W ramach trwającej 45 minut lekcji uczniowie
poznają kolejne legendy związane z zamkiem.
Utrwalają wiadomości dzięki dostosowanym
tematycznie ćwiczeniom poprzez rebusy,
opowiadanie wybranej legendy, krzyżówki i
kolorowanki.

Warsztaty edukacyjno- artystyczne
(cena 25 zł/os.)
 Bilet wstępu + usługa przewodnika
(1 godzina).
 Lekcja historyczna (45 minut).
 Warsztaty artystyczne„Krzyżtoporski kuferek rozmaitościczyli coś z niczego” (1 godzina).
 Dziewczęta wykonują ozdobną biżuterię
w postaci bransoletek, wisiorków,
koralików.
 Chłopcy dowolną techniką przy pomocy
różnych materiałów ozdabiają
drewniane miecze.
Zwieńczeniem zajęć jest uroczyste pasowanie
uczniów na Rycerzy i Damy Dworu oraz
wręczanie dyplomów.

Klasy IV-VI szkoły
podstawowej.





Bilet wstępu + usługa przewodnika
(1 godzina).
Zwrócenie uwagi na ciekawostki
historyczne dotyczące zamku.
Lekcja pt.: „Jak Cię widzą, tak Cię
piszą- strój szlachecki w dobie
baroku.” (45 minut).

Szczegółowe omówienie elementów stroju
szlacheckiego w oparciu o prezentację
multimedialną
oraz
stroje
z
epoki.
Podsumowanie zajęć w formie tematycznie
opracowanych ćwiczeń m.in. quiz „Zamek
Krzyżtopór
- miejsce niezwykłe”
–
sprawdzający zdobytą wiedzę.





Bilet wstępu + usługa przewodnika
(1 godzina).
Lekcja historyczna (45 minut).
Warsztaty artystyczne (1 godzina).

Do wyboru:
 „W pracowni mistrza”- uczestnicy
malują gipsowe odlewy przedstawiające
przedpole oraz bramę zamku
Krzyżtopór- wymiar odlewu:
20cm*13cm.
 „Moda dworska w XVII w.”- zabawa w
projektowanie strojów szlacheckich.
Uczestnicy na szkicownikach projektują
stroje damskie i męskie. Za pomocą
przygotowanych materiałów dobierają
tkaniny oraz sposoby ozdabiania.
Uczniowie mają możliwość zabrania ze sobą
wykonanych prac.
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Prosimy pamiętać, że:
1. Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed wyznaczona godziną.
2. W przypadku rezygnacji należy jak najszybciej odwołać zajęcia telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
3. Zwiedzanie i przeprowadzenie lekcji w innych terminach do uzgodnienia.

UWAGA! Nie prowadzimy zajęć z grupami nieumówionymi.

Nocne zwiedzanie Zamku Krzyżtopór:
W wersji STANDARD:
Odbywać się będzie od kwietnia do końca listopada każdego roku w każdą drugą oraz ostatnią sobotę miesiąca
poprzedzone wcześniejszą rezerwacją: telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w celu zebrania szacunkowej grupy
zwiedzających.
Od 01 kwietnia do 31 sierpnia w godzinach
Od 01 września do 30 listopada w godzinach

22.00 – 24.00
21.00 – 23.00

Bilet STANDARD 25 zł/os. (grupa minimum 20 osób)
( usługa przewodnika, iluminacja świetlna zamku, zwiedzanie z pochodniami)
W wersji PREMIUM:
Odbywać się będzie od kwietnia do końca listopada każdego roku w terminach określonych przez organizatora. W
przypadku grup zorganizowanych obejmujących minimum 40 osób, termin będzie ustalany indywidualnie po
wcześniejszej rezerwacji (telefon/e-mail).
Bilet PREMIUM 38 zł/os. ( grupa minimum 40 osób)
( usługa przewodnika, iluminacja świetlna zamku, zwiedzanie z pochodniami, pokazy pojedynków w wykonaniu
członków Bractwa Rycerskiego na zamkowym dziedzińcu. Dla chętnych nauka tańca dworskiego poprowadzona
przez szlachecką parę, spotkanie z duchem Białej Damy).
Sprzedaż biletów będzie prowadzona na pół godziny przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa turystom, zwiedzanie nocne będzie odbywać się wyłącznie z
przewodnikiem. Nie dopuszcza się nocnego zwiedzania obiektu indywidualnie.

Cennik usług przewodnika po ruinach zamku:
Z usługi przewodnika można korzystać tylko w sezonie turystycznym (kwiecień-październik).
Grupy zorganizowane powinny zarezerwować przewodnika przynajmniej na jeden dzień przed zwiedzaniem
obiektu.
1-10 osób
40 zł
11-20 osób
50 zł
21-30 osób
60 zł
31-40 osób
70 zł
41-50 osób
80 zł
W przypadku grup liczących powyżej 50-ciu osób cena usługi przewodnika jest sumą kwoty usługi dla grupy 50-cio
osobowej oraz wielokrotności kwoty 10zł za każdą rozpoczętą dziesiątkę zwiedzających.

Możliwy podział dużych grup na mniejsze.
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Niedziela z przewodnikiem:
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w sezonie turystycznym można skorzystać z bezpłatnej usługi przewodnika w
grupie 20 osobowej.
Niedzielne zwiedzanie z przewodnikiem będzie odbywało się w godzinach od 13.00 do 15.00.
Obowiązują ceny biletów wstępu według niniejszego cennika.
Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych (wycieczek) i jest kierowana do indywidualnych turystów.

Sesje fotograficzne:
Ceremonie ślubne na zamku

Opłata za małą sesję fotograficzną
(dot. zdjęć ślubnych, sesji rodzinnych do celów
własnych)
Opłata za dużą sesję fotograficzną ( dot. zdjęć do
wydawnictw , programów TV itp. )

Opłata za fotografowanie z użyciem maszyn i
urządzeń latających (dron, balon, itp.) z licencją

200 zł (w cenie wstęp dla nowożeńców, świadków
ceremonii, urzędnika USC). Zaproszeni goście
zobowiązani są do zakupu biletu ulgowego dla grupy
zorganizowanej w cenie stosownej do okresu sezonu
turystycznego. Zdjęcia podczas ceremonii ślubnej oraz
sesja fotograficzna- płatne osobno.
200,00 zł ( w cenie wstęp dla 6 osób, usługa przewodnika
czas trwania sesji – 2godziny).
Od 700,00 zł (w cenie bilety wstępu, usługa
przewodnika). Prawa autorskie i prawo publikacji zdjęć
zachowuje osoba wykonująca sesję, jednocześnie wyraża
zgodę pisemną na przekazanie wykonanych fotografii z
prawem do publikacji we wszelkich materiach
promujących zamek Krzyżtopór na rzecz Instytucji
Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe .
Przebieg i charakter sesji należy każdorazowo uzgodnić z
administratorem obiektu podpisując stosowną umowę.
200,00 zł.

Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści cennika oczywistych pomyłek
pisarskich i pomyłek rachunkowych.

