Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη
ΣΗΡΙΞΣΕ ΣΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤ ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟΠΟΙΙΑ, ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ ΣΩΝ
ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΣΟΣΤΠΕ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ
ΠΩ ΝΑ ΓΙΝΕΣΕ ΤΝΔΡΟΜΗΣΕ
Παξαθαινύκε αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε παξαδώζηε ηελ, ή ηαρπδξνκήζηε ηελ, ή απνζηείιεηέ ηελ
ειεθηξνληθά, ζην Γξαθείν Φίιωλ ηνπ Μνπζείνπ Κνζκήκαηνο Ηιία Λαιανύλε. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο, παξαθαιώ επηθνηλωλήζηε κε ην Γξαθείν Φίιωλ ζηα ηειέθωλα : 210-9221044 θαη 2109239709, Fax : 210-9242360
Από Δεπηέξα έωο Παξαζθεπή : 9 π.κ. – 3 κ.κ.
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν : info@lalaounis-jewelrymuseum.gr ή administration@lalaounisjewelrymuseum.gr
Σηοιτεία Σσνδρομηηή
Ολνκαηεπώλπκν : …………………………………………………………………….
Δηεύζπλζε Οηθίαο ή Εξγαζίαο : ……………………………………………………….
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε : ……………………………………………………………..
Σειέθωλν ( ζηαζεξό/ θηλεηό) : ……………………………………………………….






ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ Εηήζια ζσνδρομή: € 45
ΔΗΜΟΦΙΛΗ Εηήζια ζσνδρομή: € 90
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Εηήζια ζσνδρομή: € 150
ΥΟΡΗΓΟΙ (Φπζηθά Πξόζωπα) Εηήζια ζσνδρομή: € 290
ΥΟΡΗΓΟΙ (Εηαηξείεο) Εηήζια ζσνδρομή: € 390

Παξαθαιώ επηιέμηε έλαλ από ηνπο παξαθάηω ηξόπνπο πιεξωκήο ηεο δωξεάο ζαο.
1. Πιστωτική κάρτα : …………………………………
Αξηζκόο θάξηαο : ………………………………….
Ηκεξνκελία ιήμεο : ........../…../……..
2. Μετρητά
3. Κατάθεση σε λογαριασμό :
Με αηηηνινγία ην νλνκαηεπώλπκν ζαο, ζην ινγαξηαζκό ηνπ Μνπζείνπ.
ALPHA BANK: ΜΟΤΕΙΟ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΤΝΗ
Αριθμός λογαριαζμού: 149 - 00 – 2320 – 000811 IBAN: GR47 0140 1490 0232 0000 811
αο ππελζπκίδνπκε όηη ην Μνπζείν Κνζκήκαηνο ηνπ Ηιία Λαιανύλε έρεη ραξαθηεξηζηεί ωο αζηηθή κε –
θεξδνζθνπηθή εηαηξεία κε πνιηηηζηηθνύο ζθνπνύο κε ζπλαπόθαζε ηωλ Τπνπξγείωλ Πνιηηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ.
ύκθωλα κε ηελ απόθαζε απηή δέρεηαη δωξεέο ωο ελίζρπζε γηα ηελ επίηεπμε ηωλ πνιηηηζηηθώλ ηνπ ζθνπώλ. Η
πνιηηεία ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλώξηζε ηωλ δωξεώλ απηώλ παξέρνληαο νξηζκέλεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο.
Η ρξεκαηηθή δωξεά πνπ αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ 2.950e , κπνξεί λα θαηαηεζεί θαηεπζείαλ ζηνλ Μνπζείν
Κνζκήκαηνο Ηιία Λαιανύλε θαη εθπίπηεη ζην ζύλνιν ηεο από ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Αλ
ε δωξεά μεπεξλάεη ηα 2.950e ηόηε ν δωξεηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ην επηζπκεηό πνζό θαηεπζείαλ ζηνλ ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό ηνπ Μνπζείνπ. Σν ΜΚΗΛ ζα εθδώζεη απόδεημε θαη βεβαίωζε απνδνρήο ηεο δωξεάο πνπ ν δωξεηήο ζα
ζπλππνβάιιεη κε ηε δήιωζε εηζνδήκαηνο ηνπ ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. Επίζεο από ην Μνπζείν έρεηε λα
ιακβάλεηε ηελ ΚΑΡΣΑ ΜΕΛΟΤ κε ηζρύ ελόο έηνπο θαζώο θαη ηα πξνλόκηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πνζό ηεο
δωξεάο.
*Εάλ επηζπκείηε ε δωξεά ζαο λα παξακείλεη αλώλπκε παξαθαινύκε όπωο ζπκπιεξώζεηε ην παξόλ πιαίζην.

