
Załącznik nr 1 Regulaminu Programu „Klub Przyjaciół 

Muzeum Historii Żydów Polskich” 

Dalet „Otwarte Drzwi” — 100 PLN 

1. Nielimitowane wejścia na wystawę stałą i wystawy czasowe dla jednej osoby. 

2. Oprowadzanie kuratorskie po wystawach czasowych w wyznaczonych 

terminach. 

3. Raz w miesiącu zaproszenie na wydarzenie organizowane przez Muzeum lub 

w instytucjach zaprzyjaźnionych. 

4. Awans do wyższej kategorii w przypadku przedłużenia członkostwa o kolejny 

rok. 

5. Obsługa przy kasie muzealnej poza kolejnością za okazaniem ważnej karty. 

Gimel „Dla Rodzin” — 300 PLN 

1. Nielimitowane wejścia na wystawę stałą i wystawy czasowe dla dwóch osób 

dorosłych wraz dziećmi – zstępnymi pierwszego stopnia,  do lat 18. 

2. Oprowadzanie kuratorskie po wystawach czasowych w wyznaczonych 

terminach. 

3. Raz w miesiącu zaproszenie na wydarzenie organizowane przez Muzeum lub 

w instytucjach zaprzyjaźnionych. 

4. 5% zniżki w restauracji muzealnej. 

5. 5% zniżki w sklepie muzealnym. 

6. 5% zniżki w kawiarni Charlotte Menora. 

7. Awans do wyższej kategorii w przypadku przedłużenia członkostwa o kolejny 

rok. 

8. Obsługa przy kasie muzealnej poza kolejnością za okazaniem ważnej karty. 

Bet „Zabierz Znajomych” — 700 PLN 

1. Nielimitowane wejścia na wystawę stałą i wystawy czasowe dla czterech osób 

dorosłych wraz dziećmi – zstępnymi pierwszego stopnia, do lat 18. 



2. Oprowadzanie kuratorskie po wystawach czasowych w wyznaczonych 

terminach. 

3. Raz w miesiącu zaproszenie na wydarzenie organizowane przez Muzeum lub 

w instytucjach zaprzyjaźnionych. 

4. 10% zniżki w restauracji muzealnej. 

5. 10% zniżki w sklepie muzealnym. 

6. 10% zniżki w kawiarni Charlotte Menora. 

7. Awans do wyższej kategorii w przypadku przedłużenia członkostwa o kolejny 

rok. 

8. Obsługa przy kasie muzealnej poza kolejnością za okazaniem ważnej karty. 

9. Podwójne zaproszenie na wernisaże wystaw czasowych. 

10. Raz w roku spotkanie z Głównym Kuratorem  Zbiorów prezentujące 

najciekawsze pozyskane eksponaty do kolekcji. 

Alef „Pomocna Dłoń” — 1 000 PLN 

1. Nielimitowane wejścia na wystawę stałą i wystawy czasowe dla czterech osób 

dorosłych wraz dziećmi – zstępnymi pierwszego stopnia, do lat 18. 

2. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej i wystawach czasowych w 

wyznaczonych terminach. 

3. Raz w miesiącu zaproszenie na wydarzenie organizowane przez muzeum lub 

w instytucjach zaprzyjaźnionych. 

4. Podwójne zaproszenie na wernisaże wystaw czasowych. 

5. Raz w roku jedno podwójne zaproszenie na galę Made in Polin dotyczy kart 

wydanych po 19 kwietnia 2017 roku. 

6. Raz w roku spotkanie z Głównym Kuratorem Zbiorów prezentujące 

najciekawsze pozyskane eksponaty do kolekcji. 

7. Raz w roku udział w spotkaniu z przedstawicielami dyrekcji i kuratorów. 

8. 15% zniżki w restauracji muzealnej. 

9. 15% zniżki w sklepie muzealnym. 

a) 20% zniżki w kawiarni Charlotte Menora. 

10. Obsługa przy kasie muzealnej poza kolejnością za okazaniem ważnej karty. 



11. W miarę dostępności wolnych miejsc możliwość korzystania z parkingu 

wewnętrznego za okazaniem imiennej karty Alef z oznaczeniem „parking” - 

dotyczy kart wydanych po 19 kwietnia 2017 roku. 


