Lisa nr 1
Kinnitatud muuseumiosakonna juhataja käskkirjaga 18. märts 2022
Dr. F. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi tasuliste teenuste hinnakiri 1. mai 2022. a.
Hinnad sisaldavad käibemaksu

Muuseumi pilet
Pilet - õpilane
Pilet - üliõpilane, pensionär
Pilet - täiskasvanu
Perepilet - kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste
lastega
Näituse külastus
Muuseumi sõbra pilet
Vana-Võromaa muuseumite ühispilet
Pilet - õpilane
Pilet - üliõpilane, pensionär
Pilet - täiskasvanu
Perepilet - kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste
lastega

2€
3€
4€
10 €
1€
10 €
4€
6€
10 €
25 €

Külastajate teenindamine ja ekskursiooni juhtimine
Külastajate teenindamine väljaspool muuseumi
10 €/grupp/lisandub
lahtioleku aega või väljaspool tööaega
pileti hinnale
Ekskursiooni juhtimine eesti keeles
5 €/grupp
Ekskursiooni juhtimine inglise, saksa, vene keeles
10 €/grupp
Tasuta sissepääs dokumendi esitamisel
Puudega kuni 16-aastased lapsed ja nende saatjad
tasuta*
Sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning
tasuta*
nende saatjad
8-aastased ja nooremad lapsed
tasuta*
Vormis või teenistuspileti ettenäitamisel ajateenija
tasuta*
Muuseumitöötajad, muuseumiühingu liikmed
tasuta
ICOMOSi ja ICOMi liikmed
tasuta
Turismifirmade reisisaatja, õpilasgrupi 1 saatja
tasuta
Tegevajakirjanikud
tasuta
Represseeritud või represseerituga võrdsustatud isikud tasuta
Ukraina sõjapõgenikele kodakondsust tõendava
tasuta
dokumendi ettenäitamisel
* tasuta külastus ei kehti üritustele ja muuseumiprogrammidele
Piletivabad päevad
18. mai rahvusvaheline muuseumipäev
1. juuni lastekaitsepäev - kuni 18 aastased lapsed
14. detsember Kreutzwaldi mälestuspäev

tasuta
tasuta
tasuta

Muuseumitunnid
Kirjandustunnid kooliõpilastele

2€

Töötuba
Töötuba - õpilastele
Töötuba - täiskasvanutele

2 € ja 5 €
10 € ja 15 €

Ruumide ja territooriumi kasutamine
Õpilasüritus teetoas
Muu üritus teetoas
Õueala kasutamine
Peamaja saali kasutamine

5 €/ tund
10 €/ tund
10 €/ tund
10 €/tund

Museaalide kasutamine
Museaalide digitaalsete kujutiste ja fotode kasutamine :
- ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises
6 €/museaal
- teadus-ja pedagoogilises väljaandes
3 €/museaal
- pakendil, kaanekujunduses, reklaamis,
35 €/museaal
sisekujunduses
Riigimuuseumile ja riigi sihtasutuse muuseumile
tasuta
museaali ja digitaalse museaali kasutamine
Foto- ja videotööd (muuseumi territooriumil)
Fotografeerimine ja filmimine

kokkuleppel

Märkus: muude muuseumi territooriumil toimuvate ürituste hinnad kehtestatakse igal
konkreetsel juhul eraldi.

