
Cenník zhotovenia svadobných fotografií v autentických priestoroch
Podtatranského múzea v Poprade -  pobočka Spišská Sobota.

     Objekt pobočky Podtatranského múzea v Poprade v Poprade – Spišská Sobota je pôvodný 
meštiansky dom, ktorý sa nachádza v romantickom prostredí námestia mestskej pamiatkovej 
rezervácie Spišská Sobota, Sobotské námestie č. 33. 
     Na fotografovanie (svadby, zásnuby, rodinné výročia, a pod.) ponúkame expozičné priestory, v 
ktorých sú prezentované zbierkové predmety múzea z obdobia 17. až začiatku 20. storočia, viac na
https://www.muzeumpp.sk/expozicie/
- Meštianske bývanie (Prezidentský salónik)
- Cechy a remeslá
- Vznešenosť a pokora (sakrálne umelecké predmety)
                                   … a spoločné priestory (interiér) a vonkajšie priestory (dvor so záhradou).
     Fotografovanie je možné počas otváracích hodín pobočky múzea, pozri na www.muzeumpp.sk, 
alebo podľa záujmu, po dohode, aj mimo otváracích hodín.

Cenník: 
Podtatranské múzeum v Poprade je príspevková organizácia  v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorá podľa 
§ 26, odsek 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v aktuálnom znení, poskytuje svoje výkony odplatne.

A/ počas otváracích hodín pobočky múzea:
-fotografovanie v trvaní do 30 minút vo vybraných priestoroch múzea                               20,00 €
-fotografovanie v trvaní do 60 minút v dohodnutých priestoroch múzea                            30,00 €
-nakrútenie videozáznamu v trvaní do15 minút (vo vybraných priestoroch múzea)          20,00 €
-nakrútenie videozáznamu v trvaní do 30 minút (v dohodnutých priestoroch múzea)      30,00 €
-fotografovanie alebo videozáznam s priamym použitím vybraných zbierkových predmetov podľa   
záujmu a dohody                                                                                                                            50,00 €
-fotografovanie + video vo vybraných priestoroch múzea do 30 min                                    30,00 €
-fotografovanie + video v dohodnutých priestoroch do 60 min                                             40,00 €
  ďalšie možnosti podľa dohody ...

B/ mimo otváracích hodín pobočky múzea:                                                                cena služby + 50% 
     v prípade štátneho sviatku                                                                                        cena služby + 100%

     alebo                                                                                                            cena služby možná dohodou
    
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt:
Tel.: 052/77 21 924 (sekretariát múzea), 052/77 21 323 (pokladňa pobočky múzea v Sp. Sobote)
e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk, info.spisskasobota@muzeumpp.sk 
web: www.muzeumpp.sk
Poprad, 30. 10. 2020
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