
 

 

Regulamin zwiedzania Cricoteki 

 

1. W siedzibie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (dalej: Cricoteka) ul. Nadwiślańska 2-4 
obowiązują następujące zasady zwiedzania: 
Godziny otwarcia i ceny biletów: 

 
Godziny otwarcia: 
wtorek – niedziela 11:00 – 19:00 
poniedziałek – nieczynne 

 
Kasa zamykana jest na pół godziny przed zamknięciem sal ekspozycyjnych. 
 
Ceny biletów:   
Normalny – 10 zł 
Ulgowy – 5 zł 
Rodzinny (grupa do 6 osób) – 15 zł  
Grupowy normalny (min. 7 osób) – 5 zł od osoby 
Grupowy ulgowy (min. 7 osób uprawnionych do ulgi) – 3 zł od osoby 
 
Wtorek jest dniem wolnego wstępu. 

 
Podstawą wejścia na ekspozycje jest posiadanie ważnego biletu wstępu, który należy zachować do kontroli. 
 
Na wydarzenia organizowane w Sali Teatralnej i Sali Edukacyjnej (m.in.: koncerty, performanse, spektakle, wykłady) 
obowiązują indywidualne cenniki, każdorazowo zatwierdzane przez Dyrekcję Cricoteki. 
 
2. Opłaty za usługi przewodnickie: 

A. w języku polskim 100 zł dla grupy (do 30 osób); 
B. w języku obcym 130 zł dla grupy (do 30 osób). 

 
3. Opłaty za zajęcia edukacyjne:  

A. indywidualne 10 zł od uczestnika; 
B. zorganizowane 150 zł od grupy (do 30 osób); 
C. zorganizowane razem ze zwiedzaniem wystawy 180 zł (do 30 osób). 
 

4. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych z przewodnikiem oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych jest możliwe po 
uprzednim dokonaniu rezerwacji pod numerem telefonu 12 442 77 70 oraz adresem rezerwacje@cricoteka.pl  
i opłaceniu zaliczki w wysokości 30% należności. 
 
5. Odwołanie rezerwacji może nastąpić do 24 h przed zaplanowaną wizytą. Po tym terminie zaliczka nie będzie 
zwracana. 

 
6. Ze względów bezpieczeństwa, maksymalna ilość osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika wynosi 30 osób.  
 
7. Budynek siedziby Cricoteki jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wypożyczenia wózka 
inwalidzkiego w recepcji budynku. 
 
8.  Bilet ulgowy, za okazaniem dokumentu stwierdzającego uprawnienie do ulgi, przysługuje: 

A. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będącym obywatelami państw 
członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA; 

B. studentom i doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 
państw członkowskich EFTA; 

C. członkom związków i stowarzyszeń artystycznych; 
D. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym będącym obywatelami państw członkowskich UE, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA; 
E. przewodnikom osób niepełnosprawnych; 
F. posiadaczom ISIC, EURO26, Karty na Plus; 
G. kombatantom, żołnierzom służby czynnej WP. 

 
9. Bilet rodzinny przysługuje grupie do 6 osób, w tym dzieciom powyżej 7. roku życia,  

 
10. Wstęp wolny, za okazaniem dokumentu stwierdzającego uprawnienie do wstępu wolnego, przysługuje: 

A. dzieciom do ukończenia 7. roku życia; 
B. osobom powyżej 70. roku życia; 
C. posiadaczom Krakowskiej Karty Turystycznej Krakowskiej Karty Rodzinnej i Małopolskiej Karty Rodzinnej.; 
D. studentom wyższych szkół artystycznych, teatralnych, filmowych i architektonicznych oraz wydziałów o takim 

profilu na innych uczelniach wyższych; 
E. studentom historii sztuki i studiów kuratorskich; 
F. uczniom liceów plastycznych; 
G. członkom organizacji: AICA, ICOM, ICOMOS, IKT, CIMAM; 
H. członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki; 



 

 

I. pracownikom instytucji kultury; 
J. dziennikarzom; 
K. przewodnikom miejskim i PTTK; 
L. opiekunom zorganizowanych grup szkolnych (max. 2 osoby); 
M. posiadaczom Karty Polaka; 
N. osobom odznaczonym: Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi 

Rzeczpospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową Zasłużony dla 
Kultury Polskiej, odznaką honorową Zasłużony działacz kultury; 

O. aktorom Teatru Cricot 2; 
P. członkom Rady Programowej Cricoteki; 
Q. posiadaczom imiennych zaproszeń wydanych przez Cricotekę. 

 
11. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp są: 

A. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta; 
B. legitymacje emeryta – rencisty; 
C. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 
D. legitymacje służbowe; 
E. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu; 
F. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie; 
G. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS; 
H. Karta Polaka; 
I. dokument potwierdzający wiek; 
J. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt. 12 i 16 regulaminu do korzystania z 

ulgi w opłacie za wstęp lub ze wstępu wolnego do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

K. legitymacja prasowa; 
L. legitymacja przewodnika. 

 
12. Na terenie obiektów Cricoteki zabrania się: 

A. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów; 
B. zaśmiecania; 
C. spożywania posiłków i napojów poza wyznaczonymi do tego miejscami; 
D. zachowania się w sposób utrudniający lub uniemożliwiający zwiedzanie ekspozycji innym osobom; 
E. używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu; 
F. fotografowania z użyciem statywu oraz lampy błyskowej; 
G. wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzających; 
H. wnoszenia na teren obiektów rowerów, hulajnóg, deskorolek, itp.; 
I. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz; 
J. przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu. 

 
13. W przypadku, gdy zwiedzający dopuszcza się zachowań naruszających ustalony porządek, które mogą skutkować 
utratą zdrowia, życia lub stanowią zagrożenie dla mienia Cricoteki lub innych osób, obsługa jest uprawniona do 
wezwania ochrony obiektu, policji, pogotowia lub straży pożarnej. W takim przypadku zwiedzający zostanie obciążony 
kosztami interwencji służb. 
 
14. Na terenie obiektów Cricoteki można wykonywać fotografie i nagrania video w ramach dozwolonego użytku 
prywatnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 
2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Utrwalanie, reprodukowanie eksponatów lub elementów aranżacji wystaw lub 
wykorzystywanie ich w inny sposób ingerujący w prawa autorskie do utworów w rozumieniu ww. ustawy w zakresie 
przekraczającym dozwolony użytek wymaga zgody podmiotów dysponujących prawami autorskimi do eksponatów lub 
elementów aranżacji wystaw. 
 
15. Dzieci do lat 12. mogą przebywać w obiektach Cricoteki wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
 
16. Przed zwiedzaniem lub uczestniczeniem w wydarzeniach w Sali Edukacyjnej, Sali Teatralnej lub wizycie w 
Archiwum należy pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, parasole, bagaż podręczny, plecaki, duże torby. Na czas 
pobytu w siedzibie Cricoteki należy pobrać klucz do szafki, w której zostawione zostały rzeczy. Cricoteka nie odpowiada 
za rzeczy pozostawione w szafkach, ani na terenie budynku. 
 
17. Zabrania się wprowadzania zwierząt do sal ekspozycyjnych, Sali Edukacyjnej, Sali Teatralnej oraz do Archiwum. 
 
18. Opłata za zgubienie kluczyka od udostępnionej szafki wynosi 20 zł. 
 
19. Cricoteka nieodpłatnie udostępnia zwiedzającym tablety zawierające treści multimedialne związane z wystawą. 

Tablety udostępniane będą aż do wyczerpania liczby dostępnych tabletów. Podstawą wydania tabletu jest 
uzupełnienie przez zwiedzającego rewersu i podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL, 
a także okazanie ważnego dokumentu pozwalającego na weryfikację ww. danych. W przypadku braku możliwości  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zweryfikowania ww. danych Cricoteka zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia tabletu. Zwiedzający, 
którym udostępniono tablety, są zobowiązani korzystać z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie w celu 
uzyskania dostępu do treści multimedialnych związanych z wystawą. Zwiedzający odpowiadają za utratę lub 
uszkodzenie tabletu.  

 
20. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac montażowych lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do 
miejsc na terenie budynku może zostać decyzją Dyrekcji Cricoteki ograniczony lub wyłączony. 
 
21. Zwiedzający zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydawanych przez obsługę również w sprawach nie 
objętych niniejszym regulaminem. 
 
22. Cricoteka jest nieczynna we wszystkie dni świąteczne: Nowy Rok, 6 stycznia, Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 15 
sierpnia, 1 listopada, Święta Bożego Narodzenia o ile nie postanowiono inaczej. 
 
23. Plac pod budynkiem siedziby Cricoteki jest placem otwartym całą dobę. Nie można wjeżdżać na teren placu 
samochodem ani innymi pojazdami mechanicznymi oraz zabrania się picia alkoholu i zaśmiecania. Teren siedziby 
Cricoteki jest objęty systemem monitoringu wizyjnego oraz ochroną fizyczną. 
 
24. Obowiązuje zakaz wspinania się po elewacji budynku siedziby Cricoteki. 
 


