Uchwała nr 9/2018
zmieniająca uchwałę nr 8/2018 w sprawie szczegółowych zasad członkostwa w
Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Uchwała nr 8/2018 z dnia 12.07.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1
Na podstawie Rozdziału III. Członkowie Stowarzyszenia Statutu Stowarzyszenia
Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu członkowie zarządu zebrani na Posiedzeniu
Zarządu w dniu 12.07.2018 r. we Wrocławiu ustalili następujące zasady dotyczące rodzajów
członkostwa, wysokości i częstotliwości składek członkowskich oraz wysokości zniżek
przysługujących członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu:
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu występuje w trzech wariantach:
a) Członek Zwyczajny „Przyjaciel”,
b) Członek Wspierający „Miłośnik”,
c) Członek Honorowy
2. Członkostwo zwyczajne odbywa się według następujących zasad:
a) Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba fizyczna wyrażająca swoją wolę poprzez
wypełnienie i złożenie w siedzibie Stowarzyszenia Deklaracji członkostwa oraz
opłacająca roczną składkę członkowską,
b) Roczna składka członkowska wynosi 150 zł,
c) Obecni i byli pracownicy MNWr i jego oddziałów są zwolnieni z opłacania składek
członkowskich,
d) Członek otrzymuje imienną kartę członkowską z określonym terminem ważności,
e) Karta członkowska uprawnia do nieograniczonego, darmowego wstępu w godzinach
pracy Muzeum na wystawy stałe w Gmachu Głównym MNWr, Muzeum Etnograficznym
i Pawilonie Czterech Kopuł oraz jednego darmowego wejścia w ciągu roku do
Panoramy Racławickiej,
f)

Karta członkowska uprawnia do nieograniczonego, darmowego wstępu w godzinach
pracy Muzeum na wystawy czasowe w Gmachu Głównym MNWr, Muzeum
Etnograficznym oraz Pawilonie Czterech Kopuł,

g) Stowarzyszenie przesyła Członkom drogą elektroniczną newsletter informujący o
działalności Stowarzyszenia i wydarzeniach organizowanych w MNWr,
h) Karta członkowska uprawnia do 20% zniżki na wydarzenia odpłatne organizowane
przez Muzeum Narodowe,

i)

Stowarzyszenie umożliwia Członkom wolny wstęp na oprowadzania kuratorskie w
Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w jego oddziałach, organizowane tylko dla
Członków Stowarzyszenia, w terminie ustalanym przez Muzeum,

j)

Stowarzyszenie umożliwia Członkom uczestnictwo w wydarzeniach dostępnych tylko
dla Członków Stowarzyszenia m.in. wyjazdach na wybrane wystawy organizowane w
innych muzeach w atrakcyjnych cenach, spotkaniach z artystami, pokazach
konserwatorskich i wielu innych,

k) Stowarzyszenie zapewnia Członkom 10% zniżki na zakupy w księgarniach i punktach
sprzedaży pamiątek na terenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego
oddziałów.
3. Członkostwo wspierające odbywa się według następujących zasad:
a) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wyrażająca swoją wolę
poprzez wypełnienie i złożenie w siedzibie Stowarzyszenia Deklaracji członkostwa oraz
opłacająca roczną składkę członkowską,
a) Roczna składka członkowska wynosi 1500 zł,
b) Członek otrzymuje imienną/firmową kartę członkowską z określonym terminem
ważności,
c) Karta członkowska uprawnia do nieograniczonego, darmowego wstępu wraz z osobą
towarzyszącą, w godzinach pracy Muzeum, do galerii stałych i na wystawy czasowe w
Gmachu Głównym MNWr oraz w jego oddziałach (w Panoramie Racławickiej
konieczność telefonicznej rezerwacji wizyty),
d) Stowarzyszenie przesyła Członkom drogą elektroniczną newsletter, informujący o
działalności Stowarzyszenia i wydarzeniach organizowanych w MNWr,
e) Karta członkowska uprawnia do 30% zniżki na wydarzenia odpłatne organizowane
przez Muzeum Narodowe,
f)

Stowarzyszenie umożliwia Członkom wolny wstęp wraz z osobą towarzyszącą na
oprowadzania kuratorskie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w jego
oddziałach, organizowane tylko dla Członków Stowarzyszenia, w terminie ustalanym
przez Muzeum,

g) Stowarzyszenie zapewnia Członkom zaproszenia (również dla osoby towarzyszącej)
na wszystkie oficjalne otwarcia galerii stałych oraz wystaw czasowych w Muzeum
Narodowym we Wrocławiu oraz w jego oddziałach,
h) Stowarzyszenie umożliwia Członkom uczestnictwo w wydarzeniach dostępnych tylko
dla członków Stowarzyszenia m.in. wyjazdach na wybrane wystawy organizowane w
innych muzeach w atrakcyjnych cenach, spotkaniach z artystami, pokazach
konserwatorskich i wielu innych,

i)

Stowarzyszenie przekazuje Członkom raz w roku pakiety okolicznościowe, na które
składają się m.in. publikacje, wydawnictwa i gadżety z wystaw,

j)

Stowarzyszenie zapewnia Członkom 20% zniżki na zakupy w księgarniach i punktach
sprzedaży pamiątek na terenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego
oddziałów.

4. Członkostwo honorowe odbywa się według następujących zasad:
a) Członkiem honorowym może być tylko osoba fizyczna która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia i/lub Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
b) Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich,
d) Członek otrzymuje imienną kartę członkowską,
e) Karta członkowska uprawnia do nieograniczonego, darmowego wstępu wraz z osobą
towarzyszącą, w godzinach pracy Muzeum, do galerii stałych i na wystawy czasowe w
Gmachu Głównym MNWr oraz w jego oddziałach (w Panoramie Racławickiej
konieczność telefonicznej rezerwacji wizyty),
f)

Stowarzyszenie przesyła Członkom drogą elektroniczną newsletter, informujący o
działalności Stowarzyszenia i wydarzeniach organizowanych w MNWr,

g) Karta członkowska uprawnia do 30% zniżki na wydarzenia odpłatne organizowane
przez Muzeum Narodowe,
h) Stowarzyszenie umożliwia Członkom wolny wstęp wraz z osobą towarzyszącą na
oprowadzania kuratorskie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w jego
oddziałach, organizowane tylko dla Członków Stowarzyszenia, w terminie ustalanym
przez Muzeum,
i)

Stowarzyszenie zapewnia Członkom zaproszenia (również dla osoby towarzyszącej)
na wszystkie oficjalne otwarcia galerii stałych oraz wystaw czasowych w Muzeum
Narodowym we Wrocławiu oraz w jego oddziałach,

j)

Stowarzyszenie umożliwia Członkom uczestnictwo w wydarzeniach dostępnych tylko
dla członków Stowarzyszenia m.in. wyjazdach na wybrane wystawy organizowane w
innych muzeach w atrakcyjnych cenach, spotkaniach z artystami, pokazach
konserwatorskich i wielu innych,

k) Stowarzyszenie przekazuje Członkom raz w roku pakiety okolicznościowe, na które
składają się m.in. publikacje, wydawnictwa i gadżety z wystaw,
l)

Stowarzyszenie zapewnia Członkom 20% zniżki na zakupy w księgarniach i punktach
sprzedaży pamiątek na terenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego
oddziałów.

5. Uzyskanie członkostwa wymaga wypełnienia deklaracji członkowskiej i dokonania wpłaty
na konto Stowarzyszenia. Deklaracje dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia przy pl.

Powstańców Warszawy 5 we Wrocławiu lub można je pobrać ze strony internetowej
https://mnwr.pl/stowarzyszenie-przyjaciol-muzeum/.
6. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i przekazaniu jej do Sekretariatu Muzeum
Narodowego we Wrocławiu należy uiścić pełną składkę członkowską na konto ING Bank
Śląski S.A. 83 1050 1575 1000 0090 8040 4834.
7. W terminie 30 dni od dokonania wpłaty karta członkowska będzie dostępna do odbioru w
Sekretariacie Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
8. Karta członkowska ważna jest przez okres 1 roku od daty wydania.
9. Ważność karty członkowskiej automatycznie wygasa po nieopłaceniu składki członkowskiej.
§2
Niniejsze zasady członkostwa stanowią uzupełnienie reguł wynikających ze statutu
Stowarzyszenia. W razie sprzeczności statutu i niniejszych zasad członkostwa –
postanowienia statutu mają znaczenie decydujące.
§3
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Wrocław, 25.10.2018 r.

