SAN TELMO MUSEOA, S.A.
PREZIOAK
2019ko urtarrilak 1e k aurrera indarrean egongo diren
2.019
eur. (B.E.Z. barne)
6,00 €
3,00 €

Sarrerak
Sarrera orokorra (1)
Sarrera murriztua (2)
Doako sarrera (3)
Donos a Kulturako bazkideei %10eko deskontua aplikatuko zaie museorako sarrera orokorrean.
Programazioaren ezaugarrien arabera, aldi baterako erakusketek prezio berezia izan dezakete.

OHARRAK
Sarrerak
(1) Sustapen helburuen arabera edo STMko interesekoa den arabera, baldintza bereziak jarri ahal
izango dira turismo arloan interesgarri irizten diren beste talde batzuentzat.
(2) Prezio murriztua aplikatuko zaie ikasleei, Gaztekutxa, Gazte txartela edo ikasle-txartela
aurkezturik, 65 urte(k gorako pertsonei (adina NAN edo pasaportearen bidez egiaztatuz), 10
laguneko taldeei edo talde handiagoei eta famili ugariei.
(3) Museoaren zerbitzu osagarrietarako sarrera, adibidez liburutegia, hezkuntza-tailerra,
laborategia, ekitaldi-aretoa, kafetegia edo antzekoak, doakoa izango da.
Era berean, museorako sarrera doan izango da San Telmo Museoko Bazkidea_DK txartela
dutenentzat, San Telmo Museoaren Bazkide Babeslea_DK txartela dutenentzat,
Gonbidapena_STM txartela dutenentzat, 25 urte(k beherakoentzat (adina NAN, pasaportea,
eskola-txartela edo antzeko dokumentu batez egiaztatuta), langabezian dauden pertsonentzat
dagokion agiria aurkeztuta, ICOMeko kideentzat, kide-txartela aurkeztuta, eta museo-erakundeei
atxikita dauden langileentzat, dagokion ziurtagiria aurkeztuz, Turismo Gidari Oﬁzialentzat, gidaritxartel oﬁziala eta ziurtagiri pertsonala aurkeztuz, irakaskuntza karneta dutenentzat eta
komunikabideetako profesionalentzat.
Doan izango da gizarte bazterketako eta elbarrien taldeentzat.
Sarrera doan izango da pertsona bakar elbarrituentzat, aldez aurre(k txartela erakutsiz. Bisitarako
laguntzailea behar badute, honen sarrera doan izango da.
Gainera, doakoa izango da bisitari guz(entzat astean egun batean, astearteak, urte osoa. Baita
maiatzaren 18an ere, Nazioarteko Museoen Eguna.

Bazkide kuotak
San Telmo Museoa Bazkidea_DK (4)
San Telmo Museoa Bazkide Babeslea_DK (Urteko ekarpena) (5)

2.019
eur. (B.E.Z. barne)
15,00 €
160,00 €

Bi kasuetan bazkidetzan uztailaren 1e(k aurrera eginez gero, kuotaren erdia kobratuko da.

OHARRAK
Bazkide kuotak
(4) San Telmo Museoko Bazkide izatearen onurak: San Telmo Museoko Bazkidea_DK txartela,
doako sarrera Museora eta aldi baterako erakusketetara, Museoaren Jardueren Programa
igortzea, aldi baterako erakusketen inaugurazioetarako gonbidapena, ekitaldi berezietarako
gonbidapena, %10eko deskontua Museoaren jarduera eta argitalpenetan.

(5) San Telmo Museoko Bazkide Babeslea izatearen onurak: San Telmo Museoko Bazkide
Babeslea_DK txartela, doako sarrera Museora eta aldi baterako erakusketetara lagun batekin,
Museoaren Jardueren Programa igortzea, aldi baterako erakusketen inaugurazioetarako
gonbidapena lagun batekin, aldi baterako erakusketen katalogoa opari gisa Museoaren
argitalpena denean, ekitaldi berezietarako gonbidapena lagun batekin, 2 bisita gidaturako
gondidapena lagun batekin, %10eko deskontua Museoaren jarduera eta argitalpenetan.
2.019
eur. (B.E.Z. barne)
3,00 €
53,00 €
75,00 €
107,00 €
2,00 €
12,00 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €

Zerbitzuak eta Jarduerak (6)
Bisita gidatu programatua
Eskolentzako bisita gidatua (gehienez 25 lagun)
Taldeentzako bisita gidatua (gehienez 25 lagun)
Bisita pribatu pertsonalizatua-berezitua
Audiogida-zerbitzuak
Formatu handiko ekitaldiak
Formatu ertaineko ekitaldiak
Formatu txikiko ekitaldiak
Familia tailerrak (gehienez 5 pertsona)
Bisita gidatuetan sarrera ez dago barne.
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OHARRAK
Zerbitzuak eta Jarduerak
(6) Aipatutako jarduera eta zerbitzuez gain, sortu litezkeen beste batzuei dagozkien prezioak
kostu errealen eta komerzializazio helburuen arabera ezarriko dira: jarduera eta tailerrak, ikastaro
eta hitzaldiak, Museo(k kanpora antolatutako bidai eta irteerak, aholkularitza, aldi baterako
erakusketen lagapena, argitalpen eta beste ar(kuluen banaketa/salmenta eta antolatzaile nagusia
museoz kanpoko erakundea duten jarduerak.

Aparteko zerbitzua: aretoen irekiera esklusiboa (7)
Erakusketa permanentearen irekiera esklusiboa
Erakusketa permanentearen irekiera esklusiboa
Erakusketa tenporalaren irekiera esklusiboa
Erakusketa tenporalaren irekiera esklusiboa

Bisita gidatuarekin (25 pertsona gehien)
Visita libre
Bisita gidatuarekin (25 pertsona gehien)
Visita libre

2.019
eur. (I.V.A. incluido)
3.200,00
2.900,00
1.800,00
1.400,00

(7) Irekiera esklusibo hauek museoren irekiera ordutegiz kanpo dira.
2.019
eur. (+ B.E.Z. )

Guneen Alokairua
Ekitaldi-aretoa
Egun osoa: 08:00eta(k 22:00etara
Egun erdia: 08:00eta(k 14:00etara
Egun erdia: 16:00eta(k 22:00etara
Eliza
Astelehena egun erdia, 08:00 - 14:00
Astelehena egun erdia,16:00-22:00
Astelehena egun osoa, 08:00 – 01:00
Astearte(k igandera 20:00eta(k 01:00etara (muntairako gunearen itxiera 14:30e(k barne)
Astelehena 08:00eta(k 14:00etara
Astelehena 16:00eta(k 01:00etara
Astelehene(k igandera, eguna, 75 pertsona gehienez
Klaustroa
Astelehena goize(k, 08:00 - 14:00
Astelehena atsaldez, 16:00- 22:00
Astelehena atsalde gaua, 16:00- 01:00
Astelehena egun osoa, 08:00 - 01:00
Astearte(k igandera, 20:00 - 01:00
Astelehene(k igandera, elizarekin batera, ordubete gehienez
Astelehena 08:00eta(k 14:00etara eta 16:00eta(k 22:00etara
Beheko solairuko pa oa
Egun osoa: 08:00eta(k 22:00etara
Egun erdia
Aranzadi Pabiloia, beheko solairua
Egun osoa: 08:00eta(k 22:00etara
Egun erdia: 08:00eta(k 14:00etara
Egun erdia: 16:00eta(k 22:00etara
Kaperak (3rak)
Egun osoa: 08:00eta(k 22:00etara
Egun erdia: 08:00eta(k 14:00etara
Egun erdia: 16:00eta(k 22:00etara
Kapera (1 bakarrik)
Egun osoa
Egun erdia
Laborategia
Egun osoa: 08:00eta(k 22:00etara
Egun erdia: 08:00eta(k 14:00etara
Egun erdia: 16:00eta(k 22:00etara
Hezkuntza Tailerra
Egun osoa: 08:00eta(k 22:00etara
Egun erdia: 08:00eta(k 14:00etara
Egun erdia: 16:00eta(k 22:00etara
Hall-a
Egun osoa
Egun erdia
Lehen solairuko pa oa
Terraza
Egun osoa: 08:00eta(k 22:00etara
Egun erdia: 08:00eta(k 14:00etara
Egun erdia: 16:00eta(k 22:00etara

900,00 €
550,00 €
550,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
7.100,00 €
5.400,00 €
5.400,00 €
5.400,00 €
3.600,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
3.500,00 €
4.400,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €

1.200,00 €
550,00 €
1.800,00 €
1.100,00 €
1.100,00 €
1.300,00 €
600,00 €
700,00 €
550,00 €
400,00 €
450,00 €
300,00 €
300,00 €
450,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €

San Telmo Museoak dituen guneak ekitalde ezberdinetarako kontratatu daitezke: koktelak, galaafariak, enpresa-bilerak eta abar.
(8)Ekitaldi aretoa alokatuko da eleiza edo klaustroaren gune auxiliarra denean, edota museoko
patronoak direnen kasuan.
Alokatzeko eskaera Udalak edo beste Udal Erakunderen batek egiten badu, %25eko deskontua
aplikatuko zaio alokairuaren prezioari.
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Ikus-entzunezko zerbitzuak / Egun bat
Atrila, metakrilatoa
Shure mikrofonoa, SM 58
Shure mikrofonoa, SM 57
Mikrofonoaren euskarria
Mahaiko mikrofonoa
Eskuzko ari gabeko mikrofonoa
Buruko mikrofonoa
Nahasketa mahaia
Bideo proiektorea eta lentea, CHRISTIE
Ordenagailu eramangarria
Plasma telebista
Audio / prentsa banagailua
Streaming ekipoa
Aldibereko itzulpena

DWU 670 Chris(e 6000

2.019
eur. (+ B.E.Z. )
100,00
17,00
17,00
10,00
27,00
30,00
30,00
81,00
314,00
84,00
366,00
73,00
Galdetu
Galdetu
2.019
eur. (+ B.E.Z. )

Beste zenbait zerbitzu / Egun bat
Linoleoa

2.019
eur. (+ B.E.Z. )

Areto eta Sarreretako pertsonala
Aretoburua : Pertsona eta orduko prezioa
Aretoko pertsonala: Pertsona eta orduko prezioa
Txarteldegia : Pertsona eta orduko prezioa
Teknikariak: Pertsona eta orduko prezioa
Laguntzaileak: Pertsona eta orduko prezioak
Segurtasuna: Pertsona eta orduko prezioak

Garbiketa

Gutxienez 3 ordu
Gutxienez 3 ordu
Gutxienez 3 ordu
Gutxienez 3 ordu
Gutxienez 3 ordu
Gutxienez 3 ordu
Lanegunetan, egunez
Lanegunetan, gauez
Jaiegunetan, egunez
Jaiegunetan, gauez
Gutxienez 3 ordu

20,00
18,00
19,00
31,00
21,00
18,00
19,00
19,00
20,00
Galdetu
2.019
eur. (+ B.E.Z. )

Sonorizazioa / Egun bat
Sonorizazio samurra (25 bat lagunentzat) ELIZA
Mahaiko 2 mikrofono (edo atrilekoak)
Tanoy 8
Nahasketa mahaia
Muntaketa, laguntza eta desmuntaketa teknikoa barne (gehienez 3 ordu)
Sonorizazio ertaina (50 bat lagunentzat) ELIZA
Mahaiko 2 mikrofono (edo atrilekoak)
Tanoy 8
Nahasketa mahaia
Muntaketa, laguntza eta desmuntaketa teknikoa barne (gehienez 3 ordu)
Sonorizazio handia (pertsona kopurua ekitaldiaren arabera) ELIZA
Mahaiko 2 mikrofono (edo atrilekoak)
Tanoy 8
Nahasketa mahaia
2 eskuzko ari gabeko mikrofono

300,00

420,00

700,00

Muntaketa, laguntza eta desmuntaketa teknikoa barne (gehienez 3 ordu)

Komunikazioa eta Museoaren irudiaren trataera alokairuetan
Museoak dagokion euskarrietan iragar dezake San Telmo Museoan burutuko den jarduera.
Museoak bere irudi korpora(boaren gaineko erabilera kontrolatuko du. San Telmo Museoko
fatxada publizitaterako erabili behar baldin bada, erabilera horren prezioa egokiera bakoitzean
kalkulatuko da: sarreran, klaustroan edo elizan, pa(oetan, publizitate dinamiko nahiz esta(koan,
eta abarretan...; gauza bera argazki edo ﬁlmazio kasuetan ere.
Museoko edozein gelaren alokairuan ez da Museoaren irudiaren erabilpena sartzen.
Argazkiak eta grabaketak egiteko eta hauen zabalpenak, idatziz eskatu beharko da baimena.
Argazki erreportajeetan eta ﬁlmaketetan San Telmo Museoaren irudiaren erabilpen komertziala
edo kolek(boa egiteko Museoan galde egin beharko da.
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