Eesti Maanteemuuseumi hinnakiri
Kehtiv alates 1. juunist 2017
Teenus

Ühik

Hind koos
käibemaksuga

Täiskasvanud
Sooduspilet
(õpilased, üliõpilased, ISIC/ITIC kaardi omanikud, pensionärid)
Perepilet (kuni 2 täiskasvanut, vähemalt üks alla 18.a. laps)

1 tk
1 tk

6.00
3.00

1 tk

12.00

Grupipilet /1 in (grupp alates 12 in)

1 tk

5.50

Perepilet muuseumi lisateenusega (hinnas perepilet, valikuna
ühe elektriauto kasutus 10min või postitõllasõit)
Suurpere pilet (perekaardi esitamisel)

1 tk

14.00

1 tk

7.00

Laste Lõunamaa ühispilet

1 tk

45.00

Eelkooliealised, Maanteeameti ja muuseumide töötajad,
ajateenijad, represseeritud, lastekodulapsed

1 tk

tasuta

Piletihinnad

Giiditeenus (lisandub piletihinnale)
Õpilased, üliõpilased, pensionärid
Täiskasvanud
Võõrkeeles (inglise, vene, soome keel)
Töövälisel ajal (väljaspool muuseumi lahtiolekuaega)

1 tund/grupp
kuni 25 inimest
1 tund/grupp
kuni 25 inimest
1 tund/grupp
kuni 25 inimest
1 tund/grupp
kuni 25 inimest

10.00
20.00
30.00
2-kordne tasu

Laste- ja haridusprogrammid
Haridusprogramm (eelkooliealine, õpilane, üliõpilane)
Haridusprogramm täiskasvanule
Liiklusprogramm (eelkooliealine, õpilane, üliõpilane)
Liiklusprogramm täiskasvanule (lisandub muuseumipilet)
Liiklusprogramm perele (lisandub perepilet)
Eriprogramm (eelkooliealine, õpilane, üliõpilane, täiskasvanu)

1 in
1 in
1 in
1 in
1 tk
vastavalt
tegevusele

Laste sünnipäevapakett 2,5h (Hinnas: muuseumipilet, 1,5 tundi
giidi juhendamine, mängud ja käeline tegevus)

2,5 tundi/kuni
15 last

55.00 +2.00
materjalikulu
lapse kohta

tund

16.00

tööpäev

80.00

tund
tööpäev
tund
tööpäev
tööpäev
1 in/ kuni 25 in

10.00
50.00
10.00
50.00
16.00
6.00

4.00
8.00
4.00
2.00
4.00
kokkuleppel

Seminariteenus
Õppeklass (32 + 10 kohta) koos konverentsitehnika
kasutamisega (dataprojektor, arvuti, ekraan, metall- ja
kriiditahvel)
Õppeklass ilma konverentsitehnika kasutamiseta
Dataprojektor
Teler ja/või video, DVD
Seminaripakett: seminariteenus 3 h ja üks teenus valikust kuni

45 min (giiditeenus, mängud või töötuba)
Lisateenused
Lühiväljasõit Saurer bussiga ettetellimisel marsruudil VarbuseIhamaru-Varbuse
Väljasõit Saurer bussiga ettetellimisel muul marsruudil
Sõit postitõllaga

Sõit elektriautoga
Sõit väikelapse elektriautoga
Ürituse korraldamine maanteemuuseumis (pulmarongi peatused,
suvepäevad jms)
Pöörleva auto kasutamine väljaspool muuseumi (hind sisaldab
juhendajaid ja tegevusi ning simulaatori transporti)
Muuseumi liikluskeskkonna kasutamine jalgrattaeksamiks
(sisaldab liikluslinna, vigurivändarada, rattaid, kiivreid,
liiklusmärke, õppeklassi teoreetilise osa läbi viimiseks)
Muud teenused
Paberkoopia
Digikoopia mitteärilistel eesmärkidel optilise resolutsiooniga
300 dpi tiff-formaadis
Digikoopia mitteärilistel eesmärkidel optilise resolutsiooniga
600-1200 dpi tiff-formaadis
Digikoopia ärilistel eesmärkidel tiff-formaadis (reklaam,
tootmine kaanekujundus jms)
Faili konverteerimine tellija poolt soovitud formaati
Salvestamine andmekandjale või tellimuse üleslaadimine tellija
ftp-serverisse
Koopiate valmistamine Eesti muuseumidele ja riigiasutustele
Lastemuuseumi fotoboksist foto väljaprint

1 in/ 26-50 in

5.50

kord

25.00

vastavalt
marsruudi
pikkusele
täispilet
tasuta
10 minutit
5 min
vastavalt
tegevusele
1h

1h

kokkuleppel
3.00
lapsed kuni 4.
eluaastani
3.00
1.00
kokkuleppel
100€ (rohkem kui
1 tunni puhul
kokkuleppehind)
20€

1 leht, 1 foto
1 fail, 1 foto,
1 ese, 1 min AV
materjali
sama

1.00
3.00

sama

12.00

1 tk
1 tk

5.00
3.00

5.00

tasuta

1tk

1.00

