Asociaţia Amicii MNAC
Muzeul Național de Artă Contemporană, Str. Izvor 2-4
Palatul Parlamentului, intrarea Calea 13 Septembrie.
E-mail: contact@friendsofmnac.ro.
Telefon: 0724 576 779

SUPORTERI AI ASOCIAŢIEI AMICILOR MUZEULUI NAŢIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ (AMNAC)
Formular de înscriere
DESPRE ASOCIAŢIE:
Amicii MNAC promovează deschiderea gustului public pentru arta contemporană și sprijină activitățile derulate de MNAC.
Obiectivele Asociației sunt, in principal, atragerea unui public cât mai numeros pentru MNAC și strângerea de fonduri pentru
sprijinirea MNAC în organizarea expozițiilor de artă contemporană, sprijinirea financiară a achiziționării de noi lucrări pentru
colecția MNAC, finanțarea publicațiilor MNAC și dezvoltarea programelor educaționale adresate elevilor și studenților.
Devenind Suporter al AMNAC contribuiți substanțial la promovarea și dezvoltarea unei părți foarte importante a vieții
culturale contemporane din România.





NIVELURI ŞI BENEFICII PENTRU SUPORTERI PERSOANE PRIVATE*
Pensionar: 10 euro

Familie: 50 euro

Patron: 450 euro


Intrare gratuită la MNAC și
spațiile anexe pe baza unui card
eliberat de AMNAC

Invitație la vernisaje

Invitație la vizite ghidate
organizate special pentru suporterii
AMNAC

Beneficiile de la nivelul Individual
plus:

Intrare gratuită la MNAC și
spațiile anexe pentru alţi 2 invitați

10% reduceri pentru 2 bilete la
evenimentele organizate de AMNAC

Beneficiile de la nivelul Suporter VIP
plus:

Un catalog al unei expoziții MNAC

25% reducere pentru
evenimentele organizate de AMNAC

INDIVIDUAL: 30 euro

SUPORTER VIP: 250 euro

BINEFĂCĂTOR: 1,000 euro


Intrare gratuită la MNAC și

Beneficiile de la nivelul Familie plus:

2 Carduri suplimentare Suporter
“Individual” AMNAC pentru invitați
personali

20% reduceri pentru 2 bilete la
evenimentele organizate de AMNAC

Abonarea la e-buletin trimestrial
informativ al AMNAC

Beneficiile de la nivelul Patron plus:

Invitație pentru 2 persoane la un
prânz anual cu Președintele și/sau
membrii ai Consiliului Director
AMNAC, directori și curatori MNAC,
artiști români de notorietate.

spațiile anexe pe baza unui card
eliberat de AMNA

Invitație la vernisajeInvitație la
vizite ghidate organizate special
pentru suporterii AMNAC

10% reduceri pentru 1 bilet la
evenimentele organizate de AMNAC

Doresc să devin Suporter al AMNAC prin contribuție la nivelul (bifaţi):
PENSIONAR - 10 euro

INDIVIDUAL - 30 euro

FAMILIE - 50 euro

SUPORTER VIP - 250 euro

PATRON - 450 euro

BINEFĂCĂTOR - 1,000 euro

Sumele de mai sus reprezintă valoarea contribuției anuale

Nume și prenume: __________________________________________________________
Nr. și serie CI sau CNP: ______________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefon: _________________________ E-mail: ___________________________________
*Pentru plata contribuției anuale, vă rugăm folosiți datele de mai jos:
Asociația Friends of MNAC
CIF RO25717184
Banca Raiffeisen, Sucursala Perla
Cont RON: RO49 RZBR 0000 0600 1179 2965

Vă rugăm completați și expediați
acest formular împreună cu dovada
plății, prin poștă sau prin e-mail, către
Asociația Amicii MNAC, la adresele
din antet

