
Sarrerak

Donostia Kulturako bazkideei %10eko deskontua egingo zaie.

(Guztia dagokion dokumentazioa aurkeztu ondoren sarrera bati aplikagarria)

Alokairuak

- %50 - Astelehenetik larunbateko 15:00ak bitarteko alokairuetan

- %30 - Larunbateko 15:00etatik astelehen goiza bitarteko alokairuetan

Ikastaroak

- Gazte Txartela dutenek

- Langabezian daudenek

- Erretiratuak daudenek

- Familia ugariko kideak direnek

- Euskaltegiko ikasleak direnek, euskaraz egiten dituzten ikastaroetan.

(Haurrentzako ikastaroetako matrikularen azken prezioek jada %25eko deskontua egina dute)

Sarrerak

Alokairuak

Eremu eszenikoetako edukiera-murrizketek irauten duten bitartean, baldin eta alokairuaren eskatzaileak Donostia

Kulturak jaialdietarako ematen dituen laguntzetakoren bat jasotzen badu, alokairuen eta ekoizpen-zerbitzuen

prezioetan %50eko deskontua aplikatuko da. (%50eko deskontuan barne dago aurreko puntuko, DONOSTIA

KULTURAtik dirulaguntza jasotzen duten jaialdiei dagokien %25eko deskontua)

Alokairuan %25eko deskontua aplikatuko da alokairua eskatzen duena Udala edo beste Udal erakunderen bat denean.

Alokairuan %25eko deskontua aplikatuko da alokairua eskatzen duena Udala edo beste Udal erakunderen bat denean.

DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA

DESKONTU POLITIKA 

2021/03/24tik aurrera indarrean dauden prezioak

VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A.

%50eko beherapena muntaketa eta probasaioetan, areto alokairuen egun osoko tarifan.

Irabazi asmorik gabeko elkarteen kasuan, beti ere Gazteszena, Imanol Larzabal edo Intxaurrondo KEko areto nagusiaren

alokairua elkartearen xedekin zerikusia duten jardueratarako eskatzen denean, hau da, irabazi asmorik gabe eskatzen

denean, honako deskontu hauek egin litezke dagokion alokairuan:

DONOSTIA KULTURAtik dirulaguntza jasotzen duten Jaialdiek bai alokairu, bai ekoizpen zerbitzuen prezioetan %25eko

deskontua izango dute.

Eremu eszenikoetako edukiera-murrizketek irauten duten bitartean, baldin eta alokairuaren eskatzaileak Donostia

Kulturak jaialdietarako ematen dituen laguntzetakoren bat jasotzen badu, alokairuen eta ekoizpen-zerbitzuen

prezioetan %50eko deskontua aplikatuko da. (%50eko deskontuan barne dago aurreko puntuko, DONOSTIA

KULTURAtik dirulaguntza jasotzen duten jaialdiei dagokien %25eko deskontua)

1.- Salbuespen izan ezik, %25eko deskontua izango dute ondorengo baldintzetako bat betetzen ditun ikasleak:

Donostia Kulturako bazkideei %10eko deskontua egingo zaie. (Bazkide bakoitzak emanaldi bakoitzeko 2 sarreratan

gehienez)

12 urte arteko haurrentzat Kontxako Banderako (estropadak) sarrera orokorra dohainik izango da.

6 urte arteko haurrentzat Kontxako Banderan (estropadak) tribunan sarrera dohainik, heldu batekin eseriz gero.

 2.- Sustapen helburuen arabera, gerentziak baldintza bereziak jarri ahal izango ditu interesgarri irizten diren beste talde 

batzuentzat. 

3.- Kultur Etxe eta Liburutegietako aretoak doan utziak ahal izango dira Kultur Etxeetako areto lagapenaren arautegian

aurrikusten diren kasuetan.  

DONOSTIA KULTURAtik dirulaguntza jasotzen duten Jaialdiek bai alokairu, bai ekoizpen zerbitzuen prezioetan %25eko

deskontua izango dute.



Sarrerak

Ondorengo kasuetan sarreran prezio murriztua aplikatuko da.

- Ikasleak (Gaztekutxa, Gazte txartela edo Ikasle-txartela aurkezturik)

- 65 urtetik gorako pertsonak (adina NAN edo pasaportearen bidez egiaztatuz)

- 10 lagun edo gehiagoko taldeek

- Familia ugariek

Sarrera doakoa izango da:

- San Telmo Museoko Bazkidea-DK txartela duten pertsonentzat

- San Telmo Museoaren Bazkide Babeslea_DK txartela duten pertsonentzat (bazkidea eta laguna)

- Gonbidapena_STM txartela duten pertsonentzat

- Langabezian dauden pertsonentzat dagokion agiria aurkeztuta

- ICOMeko kide diren pertsonentzat, karneta aurkeztuta

- Irakaskuntza karneta duten pertsonentzat

- Komunikabideetako profesionalentzat

- Gizarte bazterketako eta elbarrien taldeentzat

- Asteartetan, urte osoan, bisitari guztientzat

- Maiatzaren 18an, Nazioarteko Museoen egunean

Bisita gidatua:

Bazkide kuotak

Alquileres

- Turismo Gidari Ofizialentzat (Gidari-txartel ofiziala eta ziurtagiri pertsonala aurkeztuta)

- Museo-erakundeei atxikita dauden langileentzat dagokion ziurtagiria aurkeztuta

- Pertsona bakar elbarrituentzat eta laguntzailea behar badute, honentzat ere, aldez aurretik elbarritasun txartela

erakutsiz

Alokairuan %25eko deskontua aplikatuko da alokairua eskatzen duena Udala edo beste Udal erakunderen bat denean.

Eremu eszenikoetako edukiera-murrizketek irauten duten bitartean, baldin eta alokairuaren eskatzaileak Donostia

Kulturak jaialdietarako ematen dituen laguntzetakoren bat jasotzen badu, alokairuen eta ekoizpen-zerbitzuen

prezioetan %50eko deskontua aplikatuko da. (%50eko deskontuan barne dago aurreko puntuko, DONOSTIA

KULTURAtik dirulaguntza jasotzen duten jaialdiei dagokien %25eko deskontua)

DONOSTIA KULTURAtik dirulaguntza jasotzen duten Jaialdiek bai alokairu, bai ekoizpen zerbitzuen prezioetan %25eko

deskontua izango dute.

Donostia Kulturako bazkide txartelaren jabe direnei %10eko deskontua aplikatuko zaie museorako sarrera orokorrean.

- Museoaren zerbitzu osagarrietarako (Adib.: liburutegia, hezkuntza-tailerra, laborategia, ekitaldi-aretoa, kafetegia edo 

antzekoak)

SAN TELMO MUSEOA, S.A.

Erakusketen programazioaren ezaugarrien arabera eta honi ikusgarritasun eta hedapen handiagoa emate aldera,

kudeatzaileak, unean uneko, honelako neurriak hartu ahal izango dira: asteburuan sarrera doan, doako eguna, …

Bazkidetza uztailaren 1etik aurrera eginez gero, kuotaren erdia kobratuko da (San Telmo Museoa Bazkidea_DK eta San

Telmo Museoa Bazkide Babeslea_DK -urteko ekarpena-)

- Doakoa izango da gizarteak baztertutako taldeentzat eta elbarrien taldeentzat.

- 25 urtetik beherako pertsonek (adina NAN, pasaportea, eskola-txartela edo antzeko dokumentuz egiaztatuta)


