Oferta Stowarzyszenia Artystów Pienińskich
dla członków wspierających

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z propozycją wejścia w skład grona członków wspierających naszego
Stowarzyszenia. Statut SAP przewiduje - obok członków zwyczajnych i honorowych - również taką
prestiżową kategorię członkostwa.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwa, że Stowarzyszenie Artystów Pienińskich jest cieszącą się
wielkim autorytetem i prężnie się rozwijającą, autonomiczną organizacją kulturalną non - profit w
regionie pienińskim. Główne cele statutowe naszego Stowarzyszenia to:
- krzewienie i popularyzacja sztuk pięknych oraz regionalnej sztuki ludowej,
- promocja regionu i propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno-kulturalnego
Ziemi Pienińskiej,
- wspieranie ludzi pracujących dziedzinie sztuki i zapewnienie im pomocy organizacyjnej, prawnej i
finansowej,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów współpracy międzynarodowej,
- integrowanie i jednoczenie środowiska twórców, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy
rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym.
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo przyłączyć się do nas i wspomóc naszą kampanię na rzecz kultury
oraz promocji sztuki pienińskiej.
Poniżej przedstawiamy listę korzyści, do których prawo nabywa każdy członek wspierający po
przekazaniu określonej kwoty pieniężnej, darowizny rzeczowej lub usługi z przeznaczeniem na
statutową działalność Stowarzyszenia:
a) prezentacja logo i nazwy członka wspierającego lub/i adresu jego serwisu internetowego w
publikacjach, stronie WWW oraz innych materiałach, a także podczas oficjalnych imprez
organizowanych przez SAP,
b) prezentacja logo i nazwy członka wspierającego (lub wskazanego przez niego innego obrazu) w
publikowanych na stronie internetowej SAP listach referencyjnych,
c) organizowanie na rzecz członka wspierającego spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych działań
zmierzających do rozwoju wiedzy o kulturze i sztuce pienińskiej,
d) partnerstwo w projektach oraz imprezach organizowanych dla pienińskich społeczności lokalnych.
Osobom i firmom, które chciałyby zostać członkami wspierającymi naszego Stowarzyszenia i
wspomóc nas finansowo, rzeczowo lub usługami, proponujemy możliwość indywidualnego wyboru i
negocjacji pakietu korzyści, w zależności od zadeklarowanej wpłaty.
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