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Wykaz obowiązujących rabatów, udzielanych przez instytucje kultury WM, podczas trwania inicjatywy 
„Pociąg do kultury” 

 

Lp. Instytucja kultury Rabat 

1. 
 
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
 

 20% zniżki na bilet na spektakl repertuarowy w kasie 
teatru (z wyłączeniem spektakli gościnnych i Nocnego 
zwiedzania) na podstawie okazanego biletu za przejazd 
Kolejami Małopolskimi według regulaminu akcji. 

2. 
 
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
 

 Możliwość zakupu dwóch biletów w cenie 30 zł 
każdy na koncerty Filharmonii objęte tzw. 
abonamentem odbywające się w okresie od 
września 2018 do czerwca 2019 w g. 19.30 (piątek) 
i 18.00 (sobota), na podstawie okazanego biletu za 
przejazd Kolejami Małopolskimi według regulaminu 
akcji. 

3. 
 
Ośrodek Dokumentacji i Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie 
 

 Bilet normalny w cenie ulgowego, na podstawie 
okazanego biletu za przejazd Kolejami Małopolskimi 
według regulaminu akcji. 

4. Centrum Sztuki Mościce  30 % zniżki na bilety na wybrane oferty kulturalne. 

5. 
 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
 

 Bilet normalny w cenie ulgowego, na podstawie 
okazanego biletu za przejazd Kolejami Małopolskimi 
według regulaminu akcji. 

6. 
 
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie 
 

 30% zniżki na bilety wstępu do Muzeum na podstawie 
okazanego biletu za przejazd Kolejami Małopolskimi 
według regulaminu akcji (zniżka będzie obowiązywać 
do końca 2018 r. z możliwością przedłużenia). 

7. 
 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
 

 30% zniżki na bilety wstępu do Muzeum na podstawie 
okazanego biletu za przejazd Kolejami Małopolskimi 
według regulaminu akcji. 
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8. 
 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
 

 30% zniżki na bilety wstępu do Muzeum na podstawie 
okazanego biletu za przejazd Kolejami Małopolskimi 
według regulaminu akcji.  

9. 
 
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 
 

 
Szczegóły wkrótce 

10. 
 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
 

 30% zniżki na bilety wstępu do wszystkich oddziałów 
Muzeum na podstawie okazanego biletu za przejazd 
Kolejami Małopolskimi według regulaminu akcji. 

11. 
 
Muzeum Tatrzańskie im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

 Bilet wstępu na zwiedzanie 2 oddziałów Muzeum w 
cenie biletu wstępu za zwiedzanie jednego oddziału. 

12. 
 
Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
 

 30% zniżki na bilety wstępu do wszystkich oddziałów 
Muzeum na podstawie okazanego biletu za przejazd 
Kolejami Małopolskimi według regulaminu akcji. 

13. 
 
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec 

 30% zniżki na bilety wstępu do Skansenu i na Zamek 
Lipowiec na podstawie okazanego biletu za przejazd 
Kolejami Małopolskimi według regulaminu akcji. 

14. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 
 
Szczegóły wkrótce 

 
15. 

 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

 
Szczegóły wkrótce 
 

 


