Załącznik nr 2 do Regulaminu
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2020
Dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie
z dn. 03.08.2020 r.
SKW-STK.410.1.2020

Miejsce, data
………………………………………………………………

Oświadczenie o przyjęciu daru
nr………………………….
Muzeum Lubelskie w Lublinie z siedzibą przy ul. Zamkowej 9, 20-117 Lublin, wpisane do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pod
numerem 1, NIP: 712-010-51-59, zwane dalej Muzeum,

niniejszym przyjmuje obiekt/y przekazane w darze przez
Pana/Panią .…………………………...………………………………………………….………………………………………………….
zamieszkałego/ą w …….……………………………………………………………………………………………….……….………….
legitymującego/ą się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………….
zwanego/ą dalej Darczyńcą

§ 1 Oświadczenia
1. Przedmiotem darowizny, na podstawie Oświadczenia o przekazaniu daru nr ……………………………………
są obiekty, których wykaz stanowi Załącznik do niniejszej umowy. Łączna liczba darowanych obiektów
wynosi …….. .
2. Muzeum przyjmuje przedmiot darowizny w związku z prowadzoną przez Muzeum akcją „Z Kresów
ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”, zwanej dalej Zbiórką.
3. Muzeum oświadcza, że przedmiot darowizny zostanie włączony do ewidencji zbiorów Muzeum oraz
że zapewni dla przedmiotu darowizny bezpieczne warunki przechowywania, właściwe dla materiału i
technologii jego wykonania.
4. Wartość historyczna i materialna obiektów wchodzących w skład przedmiotu darowizny zostanie
oceniona podczas posiedzenia Komisji ds. nabywania dzieł sztuki i obiektów w Muzeum Lubelskim w
Lublinie.
5. Przyjęcie przedmiotu darowizny następuje z podpisaniem niniejszego oświadczenia.

§ 3 Dane kontaktowe
1. Dane kontaktowe Darczyńcy: telefon ……………………….………………, e-mail ………………..…………………………
……………………, adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
2. Dane kontaktowe Muzeum :
1) biuro obsługi Zbiórki: telefon 726 022 100, e-mail: zbiorka@muzeumlubelskie.pl,
2) koordynator Zbiórki: Krystyna Rzędzian, k.rzedzian@muzeumlubelskie.pl.
3. Dane osobowe Darczyńcy będą administrowane przez Muzeum na zasadach określonych w Polityce
prywatności Muzeum dostępnej na stronie internetowej:
https://www.muzeumlubelskie.pl/Polityka_prywatnosci-1-489.html/.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego oświadczenia będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa
Autorskiego.
2. Oświadczenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Darczyńcy i dwóch
dla Muzeum.

….………………………………..
Muzeum

