
Regulamin programu ms club 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Muzeum Sztuki w Łodzi (zwane dalej Muzeum) z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Więckowskiego 36, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 6/2006, nr NIP 724 – 10 – 00 – 

146, nr REGON 0000277500 jest organizatorem programu lojalnościowego o nazwie 

„ms club”. 

2. W ramach programu „ms club” Muzeum prowadzi sprzedaż następujących kart 

członkowskich: 

a. Karta ms club, 
b. Karta ms club student. 

 

3. Karty członkowskie określone w ust. 2 mają charakter kart imiennych. 
4. Posiadacz karty ms club lub ms club student (zwany dalej Posiadaczem) zarówno 

przed  jak i po otrzymaniu karty  uczestniczy w programie osobiście,                                            

a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.  

§ 2 Zakup karty 

1. Zakupu karty można dokonać po uprzednim wypełnieniu i dostarczeniu  formularza 

zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) dostępnego: 

a. na stronie internetowej www.msl.org.pl, 

b. w kasach biletowych 3 oddziałów Muzeum Sztuki. 

2.  Scan wypełnionego formularza można także odesłać na adres mailowy 

msclub@msl.org.pl lub pocztą  na adres: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 

36, 90-734 Łódź. 

3. W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną, tj. wysłania skanu formularza, oferta wiąże 
tylko wówczas, jeśli Muzeum wyśle potwierdzenie jego otrzymania na adres e-mail 
wskazany przez Posiadacza.  

4. Wpłaty za kartę ms club można dokonać w kasach biletowych 3 oddziałów Muzeum 

Sztuki lub przelewem na konto Muzeum Sztuki. Numer konta: 90 1240 3028 1111 

0010 5135 4942. W tytule przelewu należy wpisać nazwę wybranej karty „ms club” 

lub „ms club student” oraz imię i nazwisko. 

5. Opłaty za wydanie kart wynoszą odpowiednio: 

a. Karta ms club – 50 zł brutto 
b. Karta ms club student – 30 zł brutto 

6. Zakupu karty ms club student można dokonać w kasie Muzeum za okazaniem ważnej 

legitymacji szkolnej lub studenckiej. Płatności za kartę ulgową można także dokonać 
za pomocą przelewu, wpisując w formularzu numer posiadanej legitymacji.  

7. Osoby niepełnoletnie (od 13 roku życia) mogą zostać członkami ms club po otrzymaniu 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Formularz oświadczenia do podpisania przez 
rodziców dostępny jest w kasie oraz na stronie internetowej Muzeum (załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu). Podpisane oświadczenie należy zostawić w kasach Muzeum 

lub przesłać pocztą na adres:  Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90-734 
Łódź.  

http://www.msl.org.pl/
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8. Imienna karta ms club zostanie wyprodukowana po odnotowaniu wpłaty na podane  

w § 2  pkt.2  konto Muzeum Sztuki.  
9. Z uprawnień przysługujących członkom klubu można korzystać od razu po złożeniu 

formularza i dokonaniu wpłaty. W kasie Muzeum należy jednak przedstawić dowód 
wpłaty: paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu. Członkiem ms club osoba staje 

się w momencie złożenia wypełnionego formularza i uiszczenia wpłaty. 
10. Karta razem z pakietem powitalnym zostanie przesłana członkowi klubu na 

adres podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

wpływu opłaty na konto Muzeum Sztuki. 
11. W przypadku dokonania wpłaty w kasie Muzeum, pakiet powitalny można 

odebrać na miejscu.   

§ 3 Okres ważności karty 

1. Karta kupiona do 31.12.2013 roku jest ważna przez 2 lata licząc od daty wydania. Karta 

kupiona po 31.12.2013 roku jest ważna przez rok licząc od daty wydania.  

2. Data ważności umieszczona jest na karcie. Karta ważna jest do ostatniego dnia 

miesiąca umieszczonego na karcie. 

§ 4 Uprawnienia posiadacza karty 

1. Karta ms club oraz karta ms club student uprawnia jej Posiadacza jako członka 
klubu (1 osobę) do:  

a) nieograniczonego wstępu na wszystkie wystawy i niektóre wydarzenia w 3 oddziałach 

Muzeum Sztuki w Łodzi, 
b) pierwszeństwa wejścia do Muzeum podczas Nocy Muzeów, 
c) udziału w oprowadzaniu kuratorskim bądź edukacyjnym organizowanym specjalnie dla 

członków ms club, 
d) wstępu na imprezy organizowane przez Muzeum Sztuki w Łodzi wyłącznie dla członków 
ms club (dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich), 

e) otrzymywania cotygodniowego newslettera z informacjami o bieżących wydarzeniach 
w Muzeum Sztuki w Łodzi i dodatkowych przywilejach dla członków ms club (zgodnie z 
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną uchwalonej 18 lipca 2002 roku), 

f) otrzymywania zaproszeń na wernisaże i inne wydarzenia organizowane przez Muzeum 
Sztuki w Łodzi, 
g) rabatów u partnerów Muzeum Sztuki: 

 10% rabatu w kawiarni ms cafe na cały asortyment oprócz 
papierosów, 

 25% rabatu w kawiarni Mała Litera Cafe na zakup kaw, 
 5 % rabatu w księgarni mała litera art  na zakup książek, 

 10% rabatu w księgarni ms na zakup książek, 
h) otrzymywania materiałów informacyjno-promocyjnych z wystaw organizowanych 
przez Muzeum Sztuki w Łodzi (plakaty, ulotki, foldery), 

i) otrzymania jednorazowego pakietu powitalnego,  
j) otrzymywania okazjonalnych upominków, gadżetów Muzeum. 

2. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty karty, Posiadacz może zwrócić się do 

Muzeum na piśmie z prośbą o wydanie nowej karty.  

3. Nowa karta może zostać wydana Posiadaczowi za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł 

z tytułu kosztów produkcji karty  



§ 5.Reklamacje 

Muzeum rozpatruje reklamacje związane ze sprzedażą kart w ciągu 14 dni roboczych od 

dokonania zgłoszenia i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Posiadacza 

listownie lub poprzez email na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

§6. Odstąpienie od umowy wydania karty ms  i zasady zwrotu wzajemnych  

świadczeń wynikających z umowy (dotyczy umów zawieranych na odległość w 
rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012r., nr 1225 ) 

1. Jeżeli Posiadacz karty ms club posiada status konsumenta w rozumieniu art.221kc 

przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni liczonych od momentu 
potwierdzenia przez Muzeum otrzymania formularza, o którym mowa w §2 ust. 1 
regulaminu . 

2. W celu wykonania prawa do odstąpienia, Posiadacz informuje Muzeum pisemnie, przed 
wygaśnięciem okresu na odstąpienie od umowy, o swojej decyzji o odstąpieniu od 
umowy na adres Muzeum bądź pocztą elektroniczną na email: msclub@msl.org.pl   

3. Odstąpienie od umowy nie wymaga podania przyczyny. 
4. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu 
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Posiadacza, zobowiązany jest 

on na własny koszt do zwrotu Muzeum wydanej mu i nienoszącej śladów użytkowania 
karty w terminie 14 dni  od dnia, w którym poinformował Muzeum o swojej decyzji o 
odstąpieniu od umowy.  

§ 7 Ochrona danych osobowych 

1. Posiadacz karty w związku z przystąpieniem do Programu ms club wyraża,  
w formularzu zgłoszeniowym, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
tym formularzu dla celów marketingowych Muzeum. Dane osobowe podlegają ochronie 

przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (DZ.U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

2. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

postanowienia kodeksu cywilnego. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7 czerwca 2013 r. Od tego dnia możliwy jest 

zakup karty ms club lub ms club student. 

3. Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie 

www.msl.org.pl. Zmiany regulaminu są dostarczane Posiadaczowi karty wraz z 

podaniem ich dnia wejścia w życie. Muzeum może doręczać zmiany regulaminu za 

pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, w szczególności pocztą 

elektroniczną e-mail.  

4. Posiadacz karty wyraża zgodę na otrzymywanie na adres mailowy wskazany w 

formularzu cotygodniowego newslettera z informacjami o bieżących wydarzeniach 
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w Muzeum Sztuki w Łodzi i dodatkowych przywilejach dla członków klubu (zgodnie z 

ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 

2002r.Nr144,poz.1204 ze zm). 

 


