
Patron Królikarni 
ROCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA: 1200 ZŁ

Wszystkie przywileje Ambasadora Królikarni oraz:
• zaproszenia na wybrane oficjalne otwarcia wystaw 

czasowych lub galerii stałych w Gmachu Głównym 
MNW (wraz z osobą towarzyszącą, dwa razy w roku)

• zaproszenia na zamknięte, przedwernisażowe 
zwiedzanie wystaw w Królikarni (wraz z osobą 
towarzyszącą, oprowadzanie z kuratorem i dyrekcją)

• darmowy wstęp do galerii stałych i na wystawy czasowe 
w Gmachu Głównym i oddziałach MNW dla dorosłej 
osoby towarzyszącej i dwójki dzieci (do lat 18)

• możliwość rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem 
galerii stałych lub wystawy czasowej w Królikarni oraz 
Gmachu Głównym MNW dla grupy gości (do 30 osób) 
w języku polskim lub obcym (zgodnie z ofertą oddziału, 
raz w roku)

• zniżki na kolejne oprowadzania
• udział w wizycie w pracowni konserwatora rzeźby na 

terenie Parku Rzeźby w Królikarni oraz w Magazynie 
Studyjnym (raz w roku) 

• udział w spotkaniu z przedstawicielami dyrekcji 
i kuratorów (raz w roku)

• oprawiony dyplom Patrona Królikarni
• podziękowanie w „Raporcie Rocznym MNW” i na stronie 

internetowej Stowarzyszenia

Darczyńca Królikarni
ROCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA: 10 000 ZŁ

Wszystkie przywileje Patrona Królikarni oraz:
• możliwość wyboru dzieła sztuki z kolekcji MNW  

lub Królikarni widniejącego na karcie członkowskiej
• możliwość zorganizowania w Rotundzie pałacu 

Królikarni zamkniętej kolacji
• możliwość wynajmu części oraz całości parku 

na prywatne eventy po preferencyjnej stawce

Przyjaciel Królikarni
ROCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA: 150 ZŁ

Przywileje:
• karta członkowska uprawniająca do nieograniczonego 

darmowego wstępu do galerii stałych i na wystawy 
czasowe w Gmachu Głównym MNW oraz w oddziałach

• newsletter informujący o działalności Stowarzyszenia 
i wydarzeniach organizowanych w Królikarni

• bezpłatny udział w zamkniętych wydarzeniach 
Stowarzyszenia, koncertach, wykładach, 
oprowadzaniach kuratorskich po wystawach w Królikarni

• pierwszeństwo w zapisach na wydarzenia edukacyjne 
w Królikarni (w ramach 1/3 puli dostępnych miejsc)

• zniżki w wysokości 10% u partnerów Muzeum (księgarnia 
muzealna Serenissima, Café Lorentz, restauracja 
Aleje 3)

Ponadto:
• zniżka dla emerytów i studentów (-50 zł)
• opcja DUO (+75 zł) – wstęp wraz z osobą towarzyszącą 

do galerii stałych i na wystawy czasowe w Gmachu 
Głównym MNW oraz w oddziałach

Ambasador Królikarni 
ROCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA: 400 ZŁ 

Wszystkie przywileje Przyjaciela Królikarni oraz:
• wstęp bez kolejki do galerii stałych i na wystawy czasowe 

w Gmachu Głównym MNW
• wstęp bez kolejki podczas Europejskiej Nocy Muzeów
• zaproszenie na wybraną zamkniętą przedwernisażową 

wizytę w Królikarni (oprowadzanie z kuratorem i dyrekcją)

Ambasador Królikarni może korzystać z przywilejów wraz 
z osobą towarzyszącą

Dołącz do nas!

Stowarzyszenie „Przyjaciele MNW”
Aleje Jerozolimskie 3 / 00-495 Warszawa / +48 725 536 075
przyjacielekrolikarni@gmail.com / przyjaciele.mnw.art.pl
nr konta: PKO BP S.A. 58 1020 1156 0000 7202 0081 7460
z dopiskiem: „Przyjaciele Królikarni”



Koło Przyjaciół Królikarni przy Stowarzyszeniu 
„Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie”

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego 
w Królikarni to instytucja o wyjątkowym 
charakterze w skali Warszawy i Polski, która 
opiekuje się największą w kraju kolekcją rzeźb 
należącą do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie. 

Muzeum Rzeźby usytuowane jest w XVIII- 
-wiecznym pałacu i otoczone malowniczym 
parkiem. Dzięki unikalnemu położeniu integralną 
częścią programu Królikarni jest otaczający pałac 
Park Rzeźby. Wśród drzew i krzewów eksponowane 
są tam dzieła m.in. Xawerego Dunikowskiego, 
Marii Papy-Rostkowskiej czy Édouarda-Léona 
Perraulta będące integralną częścią kolekcji 
Muzeum. Królikarnia to także ważny ośrodek 
kultury, w którym regularnie odbywają się koncerty 
plenerowe, performansy, spotkania z artystami oraz 
warsztaty edukacyjne. 

Celem Koła Przyjaciół Królikarni jest 
zebranie wokół Muzeum Rzeźby grupy osób, 
które w aktywny sposób włączą się w prace 
nad popularyzacją i poszerzaniem jego oferty 
kulturalnej.  

Dzięki Państwa wsparciu, tak finansowemu, 
jak i merytorycznemu, Królikarnia ma szansę 
stać się miejscem bardziej otwartym i jeszcze 
lepiej przystosowanym do potrzeb publiczności. 
Warsztaty dla dzieci i dorosłych, oprowadzania 
kuratorskie, koncerty i wykłady będą organizowane 
jeszcze częściej dzięki Państwa pomocy 
i zaangażowaniu. 

Koło Przyjaciół Królikarni to wreszcie 
możliwość poznania osób, które dzielą tę samą pasję 
do sztuki – spotkajmy się w Królikarni.

Reprodukcja na okładce:
Kolekcja MNW oraz prace Olafa Brzeskiego, wystawa „Skontrum”, 
fot. Bartosz Górka

Deklaracja członkowska

Zgłaszam przystąpienie do Stowarzyszenia 
„Przyjaciele MNW” z siedzibą w Muzeum Narodowym 
w Warszawie i zobowiązuję się do przestrzegania statutu 
Stowarzyszenia oraz terminowego opłacania należnych 
składek członkowskich.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon

E-mail

Zawód*

Pakiet przywilejów 
□ Przyjaciel Królikarni (150 zł) 
□ Ambasador Królikarni (400 zł)
□ Patron Królikarni (1200 zł)
□ Darczyńca Królikarni (10 000 zł)

□ ** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Stowarzyszenie „Przyjaciele MNW” w celach wynikających 
z prowadzenia działalności statutowej.

□ ** Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych 
Muzeum Narodowemu w Warszawie z siedzibą w Warszawie 
(00-495), Aleje Jerozolimskie 3, do wykorzystania danych w celach 
marketingowych.

□ * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną przez Muzeum Narodowe w Warszawie.  
  * pole nieobowiązkowe
** pole obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie 
„Przyjaciele MNW” z siedzibą w Warszawie (00-495), 
Aleje Jerozolimskie 3. Dane podawane są dobrowolnie. Przysługuje 
Panu/Pani prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Warszawa, dn.  

Podpis

Wpłata 
□ wpłata na konto 
(dane do przelewu na odwrocie ulotki) 

□ gotówka

WPŁATA 
POTWIERDZONA

(miejsce na pieczątkę)

Pałac Królikarni, fot. Nicolas Grospierre 




