BR.0210.1.4.2022
Zarządzenie nr 4
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za wstęp
do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 11 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam, co
następuje:
§1
1. Za wstęp do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja
Myrchy, zwanego dalej UCP, pobierane są opłaty w następującej wysokości:
1) bilet normalny – 10 zł,
2) bilet ulgowy – 7 zł,
3) bilet rodzinny (2+2) – 28 zł, (2+2 – dwie osoby dorosłe oraz dwoje dzieci do
18. roku życia); dla każdego kolejnego dziecka należy dokupić bilet ulgowy,
4) w okresie udostępniania płatnej wystawy czasowej opłata za każdy bilet
wynosi dodatkowo 3 zł.
2. Za

zwiedzanie

z

przewodnikiem

wystaw

UCP

pobiera

się

opłatę

w wysokości 50 zł.
3. Za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w grupach warsztatowych maksymalnie
12-osobowych i w grupach wykładowych maksymalnie 25-osobowych UCP
pobiera opłatę w wysokości 100 zł + koszt biletu dla każdego uczestnika.
4. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są:
1) dzieci po ukończeniu 4. roku życia,
2) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci i doktoranci
do 26. roku życia,

3) emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne na podstawie

ważnej

legitymacji.
5. Zwolnienie z opłaty za wstęp do UCP przysługuje:
1) dzieciom do ukończenia 4. roku życia,
2) osobom powyżej 75. roku życia,
3) jednemu opiekunowi na każdą grupę 10-15 osób zwiedzających  w ramach
grupy zorganizowanej z biletami ulgowymi,
4) opiekunom osób niepełnosprawnych,
5) studentom,

doktorantom

studiów

doktoranckich

i

szkół

doktorskich,

pracownikom i emerytowanym pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku.
6. Opłatę za bilety i za zwiedzanie z przewodnikiem należy uiścić dokonując wpłaty
na wskazane konto co najmniej 5 dni przed uzgodnionym terminem zwiedzania.
Numer konta:
Bank Millennium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
W tytule przelewu „Bilety UCP, Nazwa instytucji, data, godzina”.
7. Opłatę za bilety i zwiedzanie bez przewodnika należy uiścić dokonując wpłaty na
wskazane konto co najmniej 2 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
Numer konta:
Bank Millennium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
W tytule przelewu „Bilety UCP, data zwiedzania”.
8. W

przypadku

odwołania

rezerwacji

zwiedzania

z

przewodnikiem

lub

przeprowadzenia zajęć edukacyjnych lub wykładowych na 3 dni przed uzgodnionym
terminem możliwe jest ustalenie nowego terminu.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.
Rektor
Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

