
 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΔΩΡΟ  ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Νέα συνδρομή  Νέα συνδρομή Ατομική  15 Ευρώ 
Ανανέωση συνδρομής Ανανέωση συνδρομής Οικογενειακή 30 Ευρώ 

 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΩΡΟΥ) 

ΕΠΩΝΥΜΟ ………………… ΟΝΟΜΑ………………………….. ΕΠΩΝΥΜΟ …………………… ΟΝΟΜΑ……………………. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ………………….. ΟΔΟΣ ……………………………. ΑΡΙΘΜΟΣ…………………….. ΟΔΟΣ ……………………… 
ΠΟΛΗ ……………………….. Τ.Κ. ………………………………. ΠΟΛΗ ………………………… Τ.Κ. ………………………... 
ΚΙΝΗΤΟ ……………… ΤΗΛΕΦΩΝΟ ……………………. ΚΙΝΗΤΟ ……………………… ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………. 
EMAIL: EMAIL: 
 

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:       
- Η υποστήριξη της εκθεσιακής δραστηριότητας του Ολυμπιακού Μουσείου          
- Η οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων και δράσεων          
- Η διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων   
- Η διαρκής ενημέρωση του κοινού          
- Η ενίσχυση και η επέκταση της ιδέας του Μουσείου     
- Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτών και πολιτισμού          
 
ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: 
- Δωρεάν είσοδος στο Ολυμπιακό Μουσείο, για έως 3 επισκέψεις ετησίως  
- Μηνιαία ηλεκτρονική ενημέρωση (newsletter)  
- Προτεραιότητα στις οργανωμένες ξεναγήσεις  
- Έκπτωση 30% στις εκδόσεις του Ολυμπιακού Μουσείου 
- Έκπτωση 10% στο πωλητήριο (εξαιρούνται όλα τα βιβλία λοιπών εκδόσεων)  
- Έκπτωση 30% στα εργαστήρια του Σαββάτου  
- Έκπτωση 10% για την υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης (Party)   
- Δωρεάν είσοδος στις θεατρικές παραστάσεις που διοργανώνει το Ολυμπιακό Μουσείο 
                                      

Με την παρούσα αίτηση, επιθυμώ να γίνω μέλος των "Φίλων του Ολυμπιακού Μουσείου" 
 
 

Θεσσαλονίκη      /    /201…                                                  Ο-Η Αιτών/ούσα………………………….. 
 
Τρόποι Καταβολής Ετήσιας Συνδρομής 
1. Τραπεζική Κατάθεση στους ακόλουθους λογαριασμούς:  
- Τράπεζα Πειραιώς- Αριθμός Λογαριασμού 5273-040808-366 & IBAN GR 47 0172 2730 0052 7304 0808 366 όνομα δικαιούχου 
«Ολυμπιακό Μουσείο». 
- Τράπεζα Eurobank- Αριθμός Λογαριασμού 0026.0702.18.0200133287 & IBAN GR 3402607020000180200133287 όνομα 
δικαιούχου «Ολυμπιακό Μουσείο». 
Το αντίγραφο της κατάθεσης και η αίτηση εγγραφής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στο Ολυμπιακό Μουσείο 
2. Καταβολή Ιδιοχείρως. Μπορείτε να προσέλθετε στο Μουσείο και να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας 
- Μετρητοίς  
- Χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας  
 
Πληροφορίες:  2310968531-2 και → www.olympicmuseum-thessaloniki.org/new 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
Η εγγραφή στους "Φίλους του Ολυμπιακού Μουσείου" πραγματοποιείται με την αποστολή της αίτησης εγγραφής και την εκπλήρωση όλων των 
οικονομικών υποχρεώσεων. Σε διάστημα ενός μηνός από την παραλαβή των στοιχείων, εκδίδεται η πλαστική ονομαστική κάρτα μέλους και η 
απόδειξη πληρωμής. Η διάρκεια της συνδρομής είναι ετήσια και δεν ανανεώνεται αυτομάτως παρά μόνο κατόπιν προφορικής ή έγγραφης εντολής 
του μέλους, με παράλληλη ανανέωση του οικονομικού αντιτίμου της συνδρομής. Τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν από την 
εγγραφή, τηρούνται αποκλειστικά στα αρχεία των "Φίλων του Ολυμπιακού Μουσείου" και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους δίχως τη σύμφωνη γνώμη 
του μέλους. Η υπογραφή της αίτησης σημαίνει πλήρη κατανόηση και αποδοχή των όρων και των σκοπών των "Φίλων Ολυμπιακού Μουσείου". 


