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REGULAMIN KLUBU PRZYJACIÓŁ  

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE 

 

§ 1.  

Informacje ogólne 

1. Celem Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jest budowanie 

aktywnej społeczności zainteresowanej historią, zwłaszcza wczesnego średniowiecza i Gniezna. 

Ochrona tego dziedzictwa i popularyzacja jest głównym zadaniem Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie, a członkostwo w Klubie Przyjaciół ma przyczynić się do wspierania jego 

działalności i rozwoju.  

2. Udział w Klubie Przyjaciół nie wymaga opłacania składek i nie jest związany z żadnymi innymi 

zobowiązaniami. Członkowie biorą udział w dedykowanych dla nich wydarzeniach, korzystają  

z pakietów promocyjnych, mogą również stać się uczestnikami i współtwórcami projektów 

realizowanych przez Muzeum.  

3. Muzeum przyznaje również honorowe karty Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie osobom, które w specjalny sposób zasłużyły się działalności instytucji. 

4. Wszystkie informacje na temat bieżącej działalności Klubu Przyjaciół, program wydarzeń oraz 

kontakt do organizatorów dostępne są na stronie internetowej www.muzeumgniezno.pl. 

Informacji związanych z uczestnictwem w Klubie Przyjaciół można zasięgać również telefonicznie  

t. 61 426 46 41 w. 240 lub pisząc na adres mailowy przyjaciele@muzeumgniezno.pl lub na adres 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno. 

 

§ 2.  

Zasady członkostwa  

1. Przystąpienie do Klubu Przyjaciół jest dobrowolne i jest możliwe po uprzednim wypełnieniu 

deklaracji członkowskiej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Można tego 

dokonać elektronicznie lub osobiście w MPPP w Gnieźnie. W zależności od formy przekazania 

deklaracji, w terminie do 14 dni od jej dostarczenia, zostanie wydana lub wysłana imienna karta 

Klubu Przyjaciół. Karty wydawane są na czas nieokreślony do momentu, kiedy jej właściciel nie 

wycofa karty deklaracji. 

2. Deklarację członkowską podpisać mogą wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. 
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3. Posiadacz karty jest zobowiązany do informowania Muzeum o zmianie danych podanych  

w deklaracji członkowskiej. 

4. Posiadacz karty członkowskiej Klubu Przyjaciół uzyskuje prawo do: 

1) bezpłatnego wstępu do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz do innych 

muzeów, które współpracują z Klubem Przyjaciół MPPP w Gnieźnie; 

2) bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach dedykowanych dla członków Klubu Przyjaciół 

(program udostępniony jest na stronie internetowej www.muzeumgniezno.pl w zakładce Klub 

Przyjaciół); 

3) 20% rabatu na towar w sklepie muzealnym MPPP w Gnieźnie (rabat nie łączy się z innymi 

promocjami). 

5. Posiadacz karty członkowskiej nie jest uprawniony do jej użyczania, odsprzedawania lub innego 

podobnego działania. Karta nie jest kartą: płatniczą, debetową, kredytową a wynikające z niej 

uprawnienia nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

 

§ 3.  

Honorowe członkostwo Klubu Przyjaciół 

1. Honorowe członkostwo w Klubie Przyjaciół ma charakter prestiżowy i jest formą podziękowania za 

udzielone wsparcie Muzeum w formie finansowej, organizacyjnej lub innej.  

2. O przyznaniu honorowego członkostwa w Klubie Przyjaciół decyduje dyrektor Muzeum.  

3. Honorowy członek Klubu Przyjaciół otrzymuje specjalną kartę na okaziciela, która uprawnia do 

skorzystania z oferty opisanej w § 2. pkt. 4. 

 

§ 4. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem Danych Osobowych,  zbieranych do realizacji celów  Klubu Przyjaciół, jest Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1, wpisane 

do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego pod numerem RIK 2, REGON 639755382, NIP 784-10-10-561, tel. (61) 426 46 41,  

e-mail: sekretariat@muzeumgniezno.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie 

zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. 
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§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin zawiera warunki przynależności do Klubu Przyjaciół. Regulamin obowiązuje 

Muzeum oraz członków Klubu Przyjaciół od chwili ogłoszenia.   

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu 

będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Muzeum 

(www.muzeumgniezno.pl). 

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Klubu w każdym czasie, po upływie  

30 dni od umieszczenia takiej informacji na stronie internetowej Muzeum.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

Załączniki: 
Deklaracja członkowska 


