
REGULAMIN ZWIEDZANIA MICET 

1. Informacje ogólne 

1.1. Godziny otwarcia MICET dla zwiedzających oraz czas zwiedzania: 
wtorek — niedziela: 11.00 – 19.00 (czas zwiedzania – 1 godzina 30 minut) 
poniedziałki – nieczynne 
We wtorki wejście jest możliwe wyłącznie w ramach biletów na przedstawienia Starego 
Teatru. W tym czasie dla zwiedzających dostępna jest tylko część aplikacji. 

MICET jest nieczynny w następujące dni ustawowo wolne od pracy: Nowy Rok, 6 stycznia, 
Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, Święta Bożego Narodzenia, o ile 
nie postanowiono inaczej. 
W przestrzeni MICET może przebywać jednocześnie nie więcej niż  25 osób.  
W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu, dopuszcza niewielkie 
odstępstwa od tej liczby. 

MICET jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

1.2. Bilety 
Bilety do MICET można nabyć w kasie Teatru (wejście od strony ul. Jagiellońskiej 1) lub 
poprzez przyciski kup bilet lub kup bilet do MICET, znajdujące się na stronie internetowej 
www.micet.pl 

Sprzedawane bilety są aktywne przez półtorej godziny.  
W przypadku zagubienia biletu koszty związane z pobytem w MICET nie będą zwracane. 
Przed wejściem w strefę zwiedzania odwiedzający powinni w punkcie informacyjnym 
wymienić swoje bilety na kartę RFID MICET. Karta umożliwia wygodny i bezpieczny dostęp 
do aplikacji interaktywnych. Po zakończonym czasie zwiedzania kartę należy zwrócić              
w punkcie informacyjnym. 

Każdy bagaż mający rozmiar większy niż 20 cm x 20 cm należy pozostawić w szatni. 

1.2.1. Ceny biletów: 
ulgowy / studencki / dla seniorów –  8 zł 
normalny – 12 zł 
na warsztat (1,5 godz) – 10 zł 
dzieci poniżej 7 lat – wejście bezpłatne 
dla grup zorganizowanych sprzedawany w pakiecie z biletem na przedstawienie – 1 zł 

1.2.2. Ulgi: 
• Bilet ulgowy, za okazaniem dokumentu stwierdzającego uprawnienie do ulgi, przysługuje:  
- uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będącym 

obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 
członkowskich EFTA, 



- studentom i doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA, 

- członkom związków i stowarzyszeń artystycznych 
- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym będącym obywatelami państw 

członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA, 
- przewodnikom osób niepełnosprawnych, 
- posiadaczom ISIC, EURO26, Karty na Plus, 
- kombatantom, żołnierzom służby czynnej Wojska Polskiego 

• Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp:  
- legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, 

doktoranta, 
- legitymacje emeryta – rencisty, 
- legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, 
- legitymacje służbowe, 
- legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu, 
-  zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie, 
- legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS, 
- Karta Polaka, 
- dokument potwierdzający wiek, 
- inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt. 1.2.2 regulaminu 

do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  

- legitymacja prasowa, 
- legitymacja przewodnika. 

2. Przepisy porządkowe 

2.1. Każdy bagaż mający rozmiar większy niż 20 cm x 20 cm należy pozostawić w szatni. 
2.2. MICET nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach w szatni. 
2.3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w MICET wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
2.4. W przestrzeni MICET zabrania się: 
- wprowadzania zwierząt, 
- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, 
- zaśmiecania, 
- spożywania posiłków i napojów, 
- zachowania się w sposób utrudniający lub uniemożliwiający edukację lub ćwiczenia innym 

osobom, 
- używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu, 
- fotografowania z użyciem statywu oraz lampy błyskowej, 
- wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla zwiedzających, 
- przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu. 
2.5. Utrwalanie, reprodukowanie eksponatów czy elementów aranżacji wystaw lub 
wykorzystywanie ich w inny sposób, ingerujący w prawa autorskie do utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 



2016 r., poz. 666 z późn. zm.), w zakresie przekraczającym dozwolony użytek, wymaga 
zgody podmiotów dysponujących prawami autorskimi do eksponatów lub elementów 
aranżacji wystaw. 

3. Zasady bezpieczeństwa 

3.1. Osoby, które, mimo zakazu, wnoszą w przestrzeń zwiedzania MICET nieprzepisowy 
bagaż mogą zostać poproszone przez ochronę o opuszczenie Muzeum. 
3.2. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń pracowników oraz służb ochrony 
MICET. 


