Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných Oddělením
vzdělávání a programů pro veřejnost Národní galerie v Praze
Výtvarné a další dílny 1 – vícedenní:
Přihláška je od okamžiku jejího předání/doručení závazná, v případě odhlášení z dílny jsou
stanoveny následující storno poplatky:
- více než 30 dní před začátkem dílny
10 % z ceny kurzu
- 30 až 15 dní před začátkem dílny
20 % z ceny kurzu
- 14 až 10 dní před začátkem dílny
50 % z ceny kurzu
- 9 až 1 den před začátkem dílny
90 % z ceny kurzu
- v den zahájení dílny, později či neodhlášeno
100 % ceny kurzu
Kurzy dějin umění pro dospělé:
Přihláška je závazná, v případě odhlášení z akce po zaplacení účastnického poplatku jsou
stanoveny následující storno poplatky:
- více než 30 dní před započetím akce
10 % z ceny kurzu
- 30 dní až 15 dní před začátkem akce
20 % z ceny kurzu
- 14 až 10 dní před začátkem akce
50 % z ceny kurzu
- 9 až 1 den před začátkem akce
90 % z ceny kurzu
- v den započetí kurzu, později či neodhlášeno
100 % ceny kurzu
Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost si vyhrazuje právo ukončit akci, pokud se
vyskytnou nepředvídatelné okolnosti neumožňující bezpečnou a úspěšnou realizaci akce.
Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost si vyhrazuje právo odstoupit od realizace
akce, pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků. V případě zrušení akce z výše
uvedených důvodů náleží účastníkům vrácení 100 % účastnického poplatku, pokud byl již
uhrazen.
Vzdělávací programy a komentované prohlídky na objednávku:
Programy je nutné objednávat minimálně 14 dní předem. Objednávky přijímáme na celý
školní rok. Telefonická či písemná objednávka je závazná v okamžiku doručení/předání NG.
Zrušit objednaný program je možné nejpozději dva pracovní dny předem telefonicky
na číslech a e-mailových adresách:
Veletržní a Salmovský palác:
Schwarzenberský palác:
Klášter sv. Anežky České:
Šternberský palác:
Palác Kinských:

224 301 003, vzdelavani@ngprague.cz
233 081 720-1, ssueduc@ngprague.cz
221 879 216, ak.educ@ngprague.cz
233 090 542, sp.educ@ngprague.cz
220 397 246, asiaedu@ngprague.cz

V opačném případě účtujeme storno poplatek ve výši ceny objednaného programu.
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Ceník služeb Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost Národní galerie v Praze
platnost od 1. 9. 2015
DOBA
TRVÁNÍ
(DÉLKA)

POČET OSOB CENA OD 1. 9. 2015

Komentovaná
prohlídka či
vzdělávací program
v češtině
pro školní skupinu
MŠ, ZŠ, SŠ

60 minut

1–19

800 Kč / skupina do 20 osob

20–25

40 Kč / 1 osoba při skupině od 20 do 25
osob

Komentovaná
prohlídka či
vzdělávací program
v češtině
pro školní skupinu
MŠ, ZŠ, SŠ

65–120
minut

1–19

1000 Kč–1 200 Kč / skupina do 20 osob
(cena vzdělávacích programů v daném
rozmezí dle finančních nákladů na
materiál)
50 Kč–60 Kč / 1 osoba při skupině od 20
do 25 osob

Vzdělávací program
v češtině pro školní
skupinu s prvky
dramatické výchovy

90–120
minut

TYP PROGRAMU

pozn.: ceny zahrnují i vstupné do
krátkodobých výstav a stálých expozic

20–25

1–19

1200 Kč za skupinu do 20 osob

20–22

60 Kč / 1 osoba při skupině od 20 do 22
osob

Multimediální
140–180
vzdělávací programy minut
pro školní skupinu

1–15
16–19
20–23

1200 Kč za skupinu do 15 osob
1700 Kč za skupinu od 16 do 19 osob
85 Kč / 1 osoba při skupině od 20 do 23
osob

Vzdělávací program 60 minut
v cizím jazyce
s výtvarnou aktivitou 1 hour –
či komentovaná
long
prohlídka v cizím
jazyce pro školní
skupinu
*A guided tour in
English, German or
French for a school
group

1200 Kč za skupinu do 15 osob
1–15
group from 1 to 1200 CZK
15 persons

Vzdělávací program
v cizím jazyce
s výtvarnou aktivitou
či komentovaná
prohlídka v cizím
jazyce
pro školní skupinu
*Art workshop for
a school group

90–120
minut

2 hours –
long

16–25
group from 16
to 25 persons

1500 Kč za skupinu od 16 do 25 osob
1500 CZK

26–30
group from 26
to 30 persons

75 Kč / 1 osoba při skupině od 26 do 30
osob
75 CZK / 1 person

1–15
group from 1
to 15 persons

2400 Kč za skupinu do 15 osob
2400 CZK

16–25
group from 16
to 25 persons

3000 Kč za skupinu od 16 do 25 osob
3000 CZK

26–30
group from 26
to 30 persons

150 Kč / 1 osoba při skupině od 26 do 30
osob
150 CZK / 1 person
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Cena programu závisí na počtu osob ve skupině:
Maximální počet žáků v jedné skupině je 20–25 osob (uvedeno u anotace konkrétního
programu).
Celková cena programu bude potvrzena při objednání.
U skupin zahraničních studentů vyžadujeme jmenný seznamem a razítko školy.
*Groups of foreign students shall submit a list of names on an official letterhead.
Dvě osoby pedagogického doprovodu na jednu skupinu žáků mají vstup zdarma.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zajištění kvalitního průběhu pořadu a bezpečnosti při pobytu
v expozicích Národní galerie je nutné respektovat doporučený počet žáků u jednotlivých
programů. Po celou dobu trvání programu nese za žáky odpovědnost pedagogický
doprovod. Odpovědnost za žáky nepřebírá lektor (kurátor pro edukační činnost) ani Národní
galerie v Praze.
Během všech akcí pořádaných Oddělením vzdělávání a programů pro veřejnost
Národní galerie v Praze
je nezbytné, aby se účastníci řídili pravidly chování v galerii podle pokynů lektorů, dodržovali
Návštěvní řád Národní galerie v Praze, který je k dispozici zde, chovali se ohleduplně
k ostatním, pečlivě posoudili své fyzické a psychické možnosti a případné zhoršení svého
stavu neprodleně nahlásili lektorům. Závažné porušení podmínek může být důvodem
k vyloučení z další účasti na programu, kdy účastník nemá právo na vrácení lektorského
poplatku. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni zajistit, aby zákonní zástupci nezletilých
v případě vážných kázeňských či zdravotních problémů nezletilých zabezpečili na vlastní
náklady odchod nezletilé/ho v nejkratším možném termínu. Oddělení vzdělávání a programů
pro veřejnost Národní galerie v Praze si vyhrazuje právo na nezbytné organizační změny. Na
akcích, kde účastníci zasílají přihlášku, bude s údaji poskytnutými v přihlášce nakládáno
podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást přihlášky na každou akci Oddělení
vzdělávání a programů pro veřejnost. Účastník akcí nebo jeho zákonný zástupce se
zavazuje k dodržování těchto podmínek.
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