MUSEOPALVELUIDEN MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN
Uusi hinta
€
alv:n
kanssa

Uusi hinta €
(alv. 0 %)

Poikilo-museoiden pääsymaksut (alv 0 %)
Yhteislippu taidemuseoon ja kaupunginmuseoon, aikuiset
Kertalippu taidemuseoon tai kaupunginmuseoon, aikuiset
Yhteislippu taidemuseoon ja kaupunginmuseoon, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, työttömät
Kertalippu taidemuseoon ja kaupunginmuseoon, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, työttömät
Alle 18-vuotiaat
Kouvolalaiset toisen asteen opiskelijat (lukiot ja ammattiopistot), kansalaisopiston kuvataideryhmät
ICOM:iin, Suomen museoliittoon, taide- ja museoalojen rekisteröityihin yhdistyksiin ja vastaaviin liittoihin
kuuluvat jäsenet sekä kuvataideopettajat, esitettävä voimassa oleva kortti.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan, kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupungin johtoryhmän
sekä tarkastuslautakunnan jäsenet
Pressikorttilaiset, ryhmää tuovat oppaat ja bussinkuljettajat, ennakkoon tutustumaan tulevat ryhmää
tuovat opettajat ja oppaat, henkilökohtaiset avustajat ja tulkit
Henkilöt, joiden teoksia/esineitä on esillä kyseisessä näyttelyssä ja henkilöt, jotka ovat lainanneet
teoksia/esineitä kyseiseen näyttelyyn sekä kyseisen näyttelyn sponsoreiden edustajat.
Museokortti, suomalaisten museoiden yhteislippu
Virtakortti kouvolalaisille, jotka saavat takuueläkettä tai täydentävää toimeentulotukea

TYKY-kuntoseteli, maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin
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Opastukset
Opastukset museoiden aukioloaikoina €/tunti (alv 0 %)
Opastukset museoiden aukioloaikojen ulkopuolella €/tunti (alv 24 %)
Opastukset ja työpajat sekä matkalaukkumuseo kouvolalaisille kouluille ja päiväkodeille
Opastukset ja työpajat muille kouluille ja päiväkodeille kuin kouvolalaisille kouluille ja päiväkodeille
aukioloaikoina (alv 0 %)
Opastukset ja työpajat muille kouluille ja päiväkodeille kuin kouvolalaisille kouluille ja päiväkodeille
aukioloaikojen ulkopuolella (alv 24 %)
Matkalaukkumuseo €/ensimmäinen tunti (museoiden ulkopuolella tehtävä työ) (alv 24 %)
+ € seuraava alkava tunti (alv 24 %)
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Tilojen käyttömaksut (alv 24 %)
Yritysten ja yksityisten henkilöiden järjestämät sidosryhmätapaamiset ja asiakastilaisuudet
(sis. valvonnan)
ja yli 3 tuntia kestävästä tapahtumast lisämaksu €/alkava tunti
Pääsymaksulliset kulttuuritapahtumat ulkopuolisille
Pääsymaksuttomat kulttuuritapahtumat ulkopuolisille
Kaupungin muiden yksiköiden järjestämät tapahtumat (hoitavat käytännön järjestelyt, alv 0 %)

Poikilo-galleria (alv 24 %)
Viikkomaksu (varausmaksu 50% ennakkoon, enintää 100 €) 1.1.2020 alkaen

Taiteen ripustuspalvelu julkisiin tiloihin (alv 24 %)
Hinta koostuu palvelumaksusta, teoksen pakkaamisesta, kuljetuksesta ja ripustuksesta sekä
teosmaksusta.Kaupungin omiin toimipisteisiin ripustettaessa ei peritä teosmaksua.
Palvelumaksu €/alkava tunti
Teoksen pakkaaminen, kuljetus ja ripustus €/alkava tunti
Teosmaksu:
sisäinen
ulkoinen

Kuvapalvelut (alv 24 %)
Palvelumaksut
Digitaalinen kuva ja tuloste (1-3 kuvaa)
Yli kolme digitaalista kuvaa ja tulostetta, 25 € + lisäkuva 2 €/kuva
Taideteoksen tai esineen digikuvaus/tunti
Käyttömaksut/kuva
Kaupallinen käyttö
Markkinointi (mainokset, pakkaukset, etiketit, esitteet, internet)
Kuvitus (kirjat, lehdet, televisio, elokuvat, multimedia, internet)
Näyttely (näyteikkunat, messut, toimitilat, lavasteet, somisteet)
Myyntituote (julisteet, postikortit, kalenterit, internet)
Ei-kaupallinen käyttö
Tutkimus (esitelmät,artikkelit, Kouvolan kaupungin virastot ja yhteistyötahot)
Näyttelyt (museot)

Julkaisu
Käyttöoikeusmaksua ei peritä, jos kyseessä on: koulujen opetustoiminta, opinnäytteet, paikallislehdet,
kotiseutujulkaisut, yhdistyshistoriikit, sukukirjat ja -lehdet, yksityishenkilöiden yksityiskäyttö, taideteoksen
tekijä
Suurasiakkaan kanssa neuvotellaan pakettihinta.
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Kuvat luovutetaan kertakäyttöoikeudella. Mahdollisesta jatkokäytöstä tehdään erillinen sopimus. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää
toiselle.
Kuvaa ei saa käsitellä tai rajata ilman tekijän lupaa. Julkaistun kuvan yhteydessä on mainittava Poikilo-museot ja
valokuvaaja.
Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeus- ja EU:n tietosuoja-asetuksen kunnioittamisesta kuvien käytössä. Asiakas vastaa
mahdollisista Kuvasto-maksuista. (Tekijänoikeuslaki 446/1995, laki 1654/1995, laki 821/2005, tekijänoikeusasetus
574/1995).
Julkaisua, johon kuvamateriaalia on käytetty, tulee luovuttaa yksi kappale korvauksetta Poikilomuseoiden kirjastoon.
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