
 

 

KARTA  PRAW  

CZŁONKA STOWARZYSZENIA 

MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI W KRAKOWIE 

 

1. Zgodnie z Rozdz. III par. 8 Statutu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, 

zwanego dalej Stowarzyszeniem, członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, 

wspomagających i honorowych. 

 

2. Niniejsza Karta Praw określa prawa i obowiązki każdego Członka Stowarzyszenia. 

 

3. Członek Stowarzyszenia ma prawo do: 

a) korzystania z uprawnieo wynikających ze Statutu i regulaminów Stowarzyszenia; 

b) uczestnictwa w dorocznej Wystawie grafiki Członków Stowarzyszenia; 

c) korzystania z preferencyjnych warunków finansowych w przypadku organizacji wystawy 

indywidualnej lub zbiorowej z udziałem Członka Stowarzyszenia w Galerii Międzynarodowego 

Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie; 

d) 90% zniżki opłaty konkursowej Międzynarodowego Triennale Grafiki pod warunkiem regularnego 

opłacania składek przez 3 kolejne lata, zarówno poprzedzające rok organizacji MTG jak i w roku 

jego organizacji; 

e) informowania Stowarzyszenia o wystawach i wydarzeniach w dziedzinie sztuk graficznych 

organizowanych przez Członka lub instytucje z nim współdziałające w celu ich rozpropagowania 

przez Stowarzyszenie poprzez elektroniczne formy promocji (strona internetowa, profil FB, 

Instagram); 

f) wolnego wstępu za okazaniem karty członkowskiej Stowarzyszenia na wystawy organizowane 

przez Pałac Sztuki w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum 

Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Galerię Sztuki  Współczesnej „Wozownia” 

w Toruniu; 

g) zakupu z 50 % zniżką katalogów i wszelkich wydawnictw publikowanych przez Stowarzyszenie; 

h) rekomendowania nowych kandydatów na Członków Stowarzyszenia; 

i) otrzymywania na podany przez siebie adres e-mail zaproszeo na wernisaże, spotkania, sympozja i 

inne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie; 

j) otrzymywania Newsletter’a Stowarzyszenia na podany przez siebie adres e-mail; 

k) korzystania z biblioteki, mediateki oraz archiwum Stowarzyszenia do celów badawczych; 



 

 

l) przekazywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia. 

 

4. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do: 

a) opłacania składki członkowskiej w terminie; 

b) uczestnictwa w zebraniach okresowych zwłaszcza w Walnym Zgromadzeniu; 

c) upowszechniania informacji o działaniach Stowarzyszenia w kraju i zagranicą za pośrednictwem 

następujących form: 

1. linkowania strony Stowarzyszenia na swojej stronie internetowej; 

2. udostępniania postów Stowarzyszenia na FB za pośrednictwem własnego profilu; 

3. prezentowania działao Stowarzyszenia na krajowych i zagranicznych konferencjach; 

d) zgłaszania do Biura Stowarzyszenia wszelkich zmian teleadresowych i innych istotnych danych 

dotyczących Członka Stowarzyszenia. 

5. Podpisanie Deklaracji Członkowskiej oznacza przyjęcie warunków niniejszej Karty Praw i zgody na 

umieszczenie imienia i nazwiska Członka Stowarzyszenia na stronie internetowej. 


