INTERNI PRAVILNIK O ODPIRALNEM ČASU IN CENIKU ROKODELSKI CENTER RIBNICA

1. člen
S tem pravilnikom se določa odpiralni čas in cenik Rokodelskega centra Ribnica

2. člen

CENIK

1. OGLEDI RAZSTAV IN ZBIRK

Vse cene v
Eur

Razstave MUZEJ

OGLED RC

Ogled GALERIJA v
MIklovi hiši
Ogled *
Ogled
Ogled *
razstav z
razstav
razstav z
vodstvom in brez
vodstvom
demostracijo vodstva

Razstave MUZEJ +
RC
Ogled Ogled *
razstav razstav z
brez
vodstvom
vodstva

Predšolski
otroci
brezplačno

Ogled
razstav
brez
vodstva

Ogled *
razstav z
vodstvom

Ogled
razstav
brez
vodstva

ODRASLI

3

3,5

2

5

1,5

2

4

ŠOLARJI,
2
DIJAKI,
ŠTUDENTJE,
OBISKOVALCI

2,5

1,50

3,50

1

1,5

2,70

7,5
5,5

Razstave GALERIJA
+MUZEJ + RC
Ogled razstav brez Ogled * razstav z
vodstva
vodstvom

5

9,00

3,50

6,50

S POSEBNIMI
POTREBAMI
UPOKOJENCI, 2,5
AGENCIJSKI
GOSTJE

3

VODSTVO V /
TUJEM
JEZIKU / URO

12

DRUŽINSKA
VSTOPNICA

1,50

4

1,20

1,70

3,90
3,30

En otrok
En otrok
En otrok
En otrok
brezplačen brezplačen brezplačen brezplačen
vstop!
vstop!
vstop!
vstop!

PREDŠOLSKI brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno
OTROCI

6,50

En otrok
En otrok En otrok En otrok
En otrok brezplačen
brezplačen brezplače brezplač brezplačen vstop!
vstop!
n vstop! en
vstop!
vstop!
brezplačno brezplačn brezplač brezplačno brezplačno
o
no

2. CENIK DEMONSTRACIJ (IZDELOVANJE SUHE ROBE, LONČARIJA) - na terenu (najmanj 25 oseb)
odrasli
upokojenci
dijaki, študentje, obiskovalci s posebnimi
potrebami

3 € /osebo
2,5 € /osebo
2 € /osebo

3. Teoretično usposabljanje za pridobitev NPK Suhorobar
Teoretično usposabljanje za NPK SUHOROBAR

25,00 €/uro

7,50

4. Delavnice in krajši tečaji izdelovanja različnih izdelkov. Cenik se bo oblikoval glede na vsebino posameznega tečaja in bo odvisen predvsem od vrste
izdelavnega materiala, načina obdelave in zahtevnosti tehničnih postopkov izdelave
Delavnice- ENKRATEN OBISK:
Delavnice /otroci, invalidi
Delavnice/ odrasli

8-10€
10-12 €

Tečaji – MESEČNI (4X 2 uri = 8 ur)
Tečaji/ odrasli (8 ur, 4 obiski)

40 - 60 €

Tečaji/ otroci (8 ur, 4 obiski)

25 - 40 €

Če se na tečaj ali delavnico prijavijo 2 osebi ali več iz iste družine, jim priznamo 10 % popust.
Tehniški dnevi za OŠ:
Tehniški dan, cena odvisna od izbire programa

8-10 €/ osebo

Tehniški dan + ogled muzeja

+ 2,5 € / osebo

5. Ostale storitve Rokodelskega centra
-

Uporaba peči za žganje keramike (eno žganje):
- Mala peč – 15,00 €
- Velika peč – 25,00 €

Najemnina velike večnamenske dvorane v Rokodelskem centru:
Lokacija
Cena (v €/uro) z DDV
Dvorana Rokodelski center – nekomercialni najem
24,40
Dvorana Rokodelski center – komercialni najem
48,80
Dvorana Rokodelski center- najem za rojstni dan
48,80
Zunanjost Rokodelski center- nekomercialni najem
48,80
Zunanjost Rokodelski center – komercialni najem
73,20

-

Ostale storitve ob najemu dvorane: priprava miz za pogostitev (priprava prtov, čiščenje prtov, priprava kozarcev, čiščenje prostora): 48,80 EUR
Ostali najemi: po kalkulaciji na uro: vsi fiksni in variabilni stroški (prostor, amortizacija, oprema, energija, komunalne storitve in ostali stroški + 10%
+ DDV)

6. CENIK TURISTIČNEGA VODENJA

Minimalno število oseb: 10
Maksimalno število oseb: 50
Vodenje / osebo / uro

Vodenje z lokalnim vodnikom (skupina od 10 do 50 oseb)
1,5€

Cena vodenja, naročenega na dan vodenja, je za 25% višja.
Čakalnina od pol do ene ure se zaračunava 10,0 evrov.
Naročnik je dolžan v primeru odpovedi vodenja le-to sporočiti vsaj 1 dan prej, sicer ga bremenimo za polovično ceno vodenja.
Cena vodenja v tujem jeziku je 25% višja.
V kombinaciji ponudbe pod točko 3. in točko 1., se obiskovalcem zaračuna vstopnina brez stroškov vodenja pod točko 1.

DODATNE OBRAZLOŽITVE VEZANE NA VSTOPNINE IN VODENJA








Brezplačen vstop v muzej imajo člani veljavnih muzejskih kartic PRESS, ICOM, SMD, SED učenci in učitelji Osnovne šole dr. France Prešeren in njene
podružnice, predšolski otroci, spremljevalci skupin, člani študentskega arheološkega društva.
Vodenje se organizira po predhodnem dogovoru ( skrajni rok je vsaj 2 dni pred prihodom za slovenske skupine in vsaj 1 teden za tujejezične).
Cena – z vodstvom vključuje vodenje po razstavah v spremstvu vodiča. Ta cena velja le za skupine od 10 oseb in več.
Za vodeni ogled muzeja za manjše skupine se cena oblikuje individualno.
Odpoved obiska se mora sporočiti vsaj 24 ur pred dogovorjenim obiskom. Če odjava ni pravočasna, mora naročnik pokriti 30% cene, ki je bila
predvidena za obisk.
Skupine se najavljajo po telefonu ali po elektronski pošti z vsemi potrebnimi podatki ( datum obiska, ura obiska, število obiskovalcev, kategorija
obiskovalcev, kaj bi si ogledali, koliko časa imajo na razpolago, ime in priimek kontaktne osebe in njeno telefonsko številko).
Rokodelski center v cenik vključuje ogled razstav, demonstracije , delavnice, tehniške dneve, turistične obiske

7. NAJEM POROČNE DVORANE
 Najem poročne dvorane Gallusovo nabrežje 1: 100 EUR
8. IZPOSOJA DRSALK: 2 EUR, NAJEMNINA DRSALIŠČA: 1 eur

Vse cene so končne z vključenim DDV-jem. Pri vstopnini in publikacijah, ki jih izdaja zavod je v skladu s 13. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV DDV
oproščen.

3. Člen
ODPIRALNI ČAS ROKODELSKI CENTER RIBNICA
od maja do septembra:
od ponedeljka do petka 9.00 – 17.00, sobota 9.00-18.00, nedelje in prazniki: 10.00-18.00
od oktobra do aprila:
od ponedeljka do petka 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00, nedelje in prazniki: odprto po dogovoru za napovedane skupine

ODPIRALNI ČAS MUZEJ Ribnica
Muzej je od maja do septembra odprt vsak dan od torka do nedelje, od 10.00-13.00 in od 16.00 do 19.00. Izven tega obdobja ali časovnega termina pa se
obiskovalci lahko za ogled muzeja najavijo na INFO TOČKI od maja do septembra vsak dan od 10.00- 19.00 in v Rokodelskem centru Ribnica, Cesta na Ugar
6, od ponedeljka do petka od 9.00 – 16.00 ure.
Od maja do septembra
Od torka do nedelje 10.00 – 13.00 in od 16.00 – 19.00 ure.
Izven tega časa je obisk možen po dogovoru.
ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE
INFO TOČKA v gradu je odprta od maja do septembra vsak dan od 10.00 – 19.00
ODPIRALNI ČAS GALERIJE MIKLOVA HIŠA
Galerija Miklova hiša je oprta v času razstav vsak dan v tednu od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure, po potrebi in po dogovoru pa tudi ob drugih urah.

Rokodelski center Ribnica je zaprt na državne praznike: 1. in 2. januar, na velikonočni ponedeljek, 27. april, 1. in 2. maj, 25. junij, 15. avgust, 31. oktober in
1. november ter 25. in 26.december.

4. Člen
Na Seji Sveta zavoda Rokodelskega centra Ribnica je bil 10. junija sprejet nov Interni pravilnik o vstopnini in odpiralnem času zavoda. Nov cenik prične veljati
naslednji dan, 11. junija 2020 in velja do preklica.

mag. Marija Gradišnik,
v.d. direktorice

