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Ulgi dla osób niepełnosprawnych 
w zakresie wstępu do instytucji kultury 

 
 
 
 

Lp. 
 

Nazwa obiektu 
Adres,  nr tel. 

Bilet  wstępu Dzień wolny  
od opłat 

Dostępność  
dla osób niepełno-

sprawnych 
osoby niepełnosprawne opiekunowie 

1  
Mu
zeu
m 

Okr
ęgo
we                 

 

Ratusz Staromiejski 
Rynek Staromiejski 1 
www.muzeum.torun.pl 
(56) 660 56 12 

bilet ulgowy: 
- ekspozycje 6 zł 
- wieża ratuszowa 6 zł 
- ekspozycje + wieża ratuszowa 10 zł 

bilet ulgowy brak Ekpozycje – winda, 
wejście bez schodów, 
Wieża – wąskie 
schody, obiekt 
niedostępny dla osób, 
które muszą poruszać 
się na wózkach 
inwalidzkich lub nie 
mogą wchodzić po 
schodach. 

Dom Mikołaja 
Kopernika 
ul. Kopernika 15/17 
www.muzeum.torun.pl 
(56) 660 56 13 

bilet ulgowy: 
- ekspozycje 7 zł 
- makieta średniowiecznego Torunia  7 zł 
- wystawa „Świat Toruńskiego Piernika” 6 zł 
- bilet na dwie propozycje 11 zł 
- biliet na szystkie propozycje 15 zł 

bilet ulgowy środa - wystawy 
stałe i czasowe 

Obiekt niedostępny 
dla osób, które muszą 
poruszać się na 
wózkach 
inwalidzkich lub nie 
mogą wchodzić po 
schodach. 

Kamienica  
Pod Gwiazdą 
Rynek Staromiejski 35 
www.muzeum.torun.pl 
(56) 660 56 12 

bilet ulgowy  4 zł bilet ulgowy środa  Obiekt niedostępny 
dla osób, które muszą 
poruszać się na 
wózkach 
inwalidzkich lub nie 
mogą wchodzić po 
schodach. 
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Dom Eskenów 
ul. Łazienna 16 
www.muzeum.torun.pl 
(56) 660 56 12 

bilet ulgowy: 
- ekspozycje  4 zł 
- „Księga Toruń” 3 D – pokazy makiety 
    historycznej Torunia 6 zł 
- ekspozycje + Księga Toruń 7 zł 

bilet ulgowy środa - ekspozycje W obiekcie jest 
winda, wejście do 
oddziału – schody, 
dostępny schodołaz 
dla osób 
poruszających się na 
wózkach 
inwalidzkich. 
 

Muzeum Podróżników  
im. T. Halika  
ul. Franciszkańska 9/11 
www.muzeum.torun.pl 
(56) 660 56 12 
 

bilety ulgowe 5 zł bilet ulgowy środa Wejście do oddziału 
bez schodów, winda 
umożliwiająca dostęp 
do całego obiektu za 
wyjątkiem 1 sali 
(schody). 
 

2 Centrum Sztuki 
Współczesnej Znaki Czasu  
w Toruniu  
ul. Wały Gen. Władysława 
Sikorskiego 13 
www.csw.torun.pl 
(56) 610 97 18,(56) 610 97 18 
 

bilet ulgowy 5 zł bezpłatnie czwartek Obiekt całkowicie 
dostępny dla osób 
niepełnosprawnych 
ruchowo. 

3 Muzeum Etnograficzne  
im. Marii Znamierowskiej 
Prufferowej 
ul. Wały Generała Władysława 
Sikorskiego 19  
www.etnomuzeum.pl  
(56) 622 80 91 
 

bilet ulgowy 6 zł bilet ulgowy 
 

środa - ekspozycje 
stałe 

Obekt dostepny dla 
osób 
niepełnosprawnych 
ruchowo (z 
wyjątkiem piętra 
Arsenału, gdzie 
odbywają się 
wystawy czasowe). 
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4 Centrum Kultury Zamek 
Krzyżacki  
ul. Przedzamcze 3 
www.zamek.torun.pl 
(56) 321 08 89 
 

bilet ulgowy 5 zł brak ulg brak Obiekt jest dostępny 
częściowo – 
dziedziniec oraz 
wjazd na scenkę z 
widokiem na spektakl 
„Komturia”. 

5 Żywe Muzeum Piernika 
/prywatne/ ul. Rabiańska 9 
www.muzeumpiernika.pl 
(56) 663 66 17 
 

- dzieci i młodzież niepełnosprawna – 
   bezpłatnie 
- dorosłe osoby niepełnosprawne 8 zł 

brak ulg brak Schodołaz 

6 Galeria Sztuki Wozownia 
/Samorząd województwa/ 
ul. Rabiańska 20 
www.wozownia.pl 
(56) 622 63 39 
 

bilet ulgowy 3 zł brak ulg 
 

wtorek -wystawy 
niedziela-
wydarzenia 

Obiekt jest dostępny 
częściowo – parter. 
Brak windy. 

7 Centrum Kultury „Dwór 
Artusa” 
Rynek Staromiejski  6 
www.artus.torun.pl 
(56) 655 49 39 
 

brak ulg dla osób niepełnosprawnych 
cenabiletu uzalezniona od wydarzenia 

brak ulg brak Obiekt całkowicie 
dostępny dla osób 
niepełnosprawnych 
ruchowo. 
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http://www.muzeumpiernika.pl/
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