
 

 

Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Powiązanie usług Muzeum i Firmy w celu zwiększenia 
uczestnictwa w ofertach Muzeum i kawiarni – vouchery i inne zachęty 

A. Vouchery 

1. W związku z obligatoryjnym biletowaniem wstępu do Muzeum na linii bram nad fosą na Przedpolu 
Pałacowym (linii bram prowadzących na dziedzińce główny i gospodarczy) w dni, kiedy nie obowiązuje 
darmowe zwiedzanie Muzeum, dopuszcza się wydawanie w kawiarni następujących voucherów, 
jednego za paragon: 

a) vouchera uprawniającego w dniu pobytu w kawiarni lub w dniu następnym do zakupu na terenie 
Muzeum w sumie do pięciu publikacji lub pamiątek muzealnych ze zniżką 20% lub 

b) vouchera uprawniającego w tym samym roku do zakupu po uprzedniej rezerwacji dwóch biletów  
uczestnictwa  w zajęciach edukacyjnych ze zniżką 10%, lub 

c) vouchera uprawniającego w tym samym roku do zakupu po uprzedniej rezerwacji dwóch biletów 
uczestnictwa w warsztatach kulinarnych ze zniżką 5%, lub 

d) vouchera uprawniającego w tym samym roku do zakupu ulgowego biletu wstępu do zwiedzania 
pałacu na wszystkich trasach (i wystaw) w dni powszednie w tygodniu (z wyłączeniem sobót i 
niedzieli). 

2. Vouchery nie mogą być wymieniane na gotówkę.  

3.Posiadając voucher, można po jego przekazaniu w kasie Muzeum kupić ulgowy bilet wstępu do pałacu 
lub bilet ze zniżką uprawniający do udziału w zajęciach edukacyjnych i warsztatach. 

B. Inne zachęty 

1. Posiadacz 10 opłaconych przez niego w kawiarni paragonów z różnymi datami po ich przekazaniu w 
kasie Muzeum otrzyma kwartalny karnet wstępu do parku dla jednej osoby. 

2. Każdy klient kawiarni, który wypełni odpowiednie oświadczenie, otrzyma prawo do przesyłania mailem 
muzealnego informatora w języku polskim: https://www.wilanow-palac.pl/newsletter.  

3. Firma może sprzedawać lub przekazywać swoim klientów kwartalne karnety wstępu do parku po ich 
zakupie w Muzeum na następujących zasadach rocznego zakupu: 

 a) do 100 karnetów z 5% rabatem, 

 b) do 250 karnetów z 10% rabatem, 

c) do 500 karnetów z 20% rabatem, 

d) powyżej 500 karnetów z  33% rabatem. 

4. Firma i Muzeum na zasadach określonych w osobnej umowie mogą wprowadzać inne zachęty dla 
swoich klientów w celu zwiększenia frekwencji i przychodów z prowadzania działalności kulturalnej i 
gastronomicznej. 
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