
Załącznik Nr 2  
do Regulaminu zwiedzania Parku Etnograficznego w To karni 
 

Rodzaje dokumentów potwierdzaj ących uprawnienia  
do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wst ęp do Parku Etnograficznego w Tokarni  

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. dokumentami potwierdzającymi 

uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp do Parku Etnograficznego w Tokarni są: 

1) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta; 

2) legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia20 

czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  

3) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3  ustawy z 

dnia20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego; 

4) legitymacja emeryta – rencisty; 

5) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 

6) legitymacja służbowa przysługująca nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i 

schronisk dla nieletnich oraz szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  

7) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, odznaki honorowej „Zasłużony  

    działacz kultury”, odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub  wyróżnienia tytułem honorowym  

    „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;  

8) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie; 

9) dokument potwierdzający wiek; 

10) inny dokument potwierdzający uprawnienie uczniów szkół, studentów oraz osób odbywającym studia  

        doktoranckie, osób powyżej 65. roku życia, emerytów, rencistów, rencistów socjalnych, a także osób   

        niepełnosprawnych wraz z opiekunami, ,    będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,  

        Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  

       (EFTA) – stron  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; nauczycieli szkól działających w państwach  

       członkowskich Unii  Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego  

       Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i szkół      

       prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez  

       upoważniona jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. dokumentami potwierdzającymi 

uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Parku Etnograficznego w Tokarni są: 

1) legitymacja poświadczająca nadanie Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari,  Orderu Zasługi  

     Rzeczypospolitej Polskiej, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;  

2) legitymacja służbowa przysługująca pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 

3) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS; 

4) Karta Polaka; 

5) dokument potwierdzający wiek. 


