
 

 

 

 

 

Zasady nabywania biletów do Izby Tradycji EKD/WKD 

im. Tadeusza Gawrońskiego w Grodzisku Mazowieckim 

 
§ 1 

WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA WSTĘP 

1. Wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD umożliwiający zwiedzanie ekspozycji historycznej jest odpłatny. 

2. Odpłatność za wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD odbywa się na podstawie cennika, w ramach którego 
przewidziane są opłaty za bilety normalne, bilety ulgowe, bilety KDR. 

3. Wysokość opłat za wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD, w tym możliwość korzystania z przysługujących 
ulg określają niniejsze Zasady nabywania biletów do Izby Tradycji EKD/WKD. 

4. Odpłatność za wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD jest możliwa wyłącznie gotówką. 

5. Dowodem uiszczenia opłaty za wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD jest Bilet wstępu do Izby Tradycji 
EKD/WKD. 

 
§ 2 

WARUNKI NABYWANIA BILETÓW NORMALNYCH 

1. Bilety normalne przysługują osobom, które nie są kwalifikowane do grupy osób uprawnionych                                 

do nabywania biletów ulgowych lub biletów KDR, na podstawie uwarunkowań, o których mowa w § 3. 

 

§ 3 
WARUNKI NABYWANIA BILETÓW ULGOWYCH 

1. Dzieciom do ukończenia 4. roku życia przysługuje bezpłatny wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD. 

2. Bilety ulgowe przysługują: 

a) dzieciom i młodzieży do ukończenia 24. roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub 

innego dokumentu poświadczającego wiek dziecka w przypadku dzieci od 4. roku życia                              

do ukończenia 7 lat, 

b) studentom do momentu ukończenia 26. roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, 

c) emerytom i rencistom powyżej 65. roku życia na podstawie właściwego dokumentu 

poświadczającego przynależność osoby do każdej z wymienionych grup, 

d) osobom niepełnosprawnym, na podstawie właściwych dokumentów, poświadczających rodzaj 

niepełnosprawności (nie dotyczy ich opiekunów). 

3. Bilety KDR przysługują: 

a) każdemu z członków rodziny wielodzietnej na podstawie dokumentu potwierdzającego 

korzystanie ze szczególnych uprawnień w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (KDR).  

 
§ 4 

CENY BILETÓW WSTĘPU 

1. Bilet normalny – cena 3,00 zł 

2. Bilet ulgowy – cena 1,50 zł 

3. Bilet KDR – cena 1,00 zł 


