REGULAMENT PENTRU MEMBRII COTIZANȚI AI FUNDAŢIEI PRO PATRIMONIO
1.Ce înseamnă să fii membru cotizant Pro Patrimonio?
Devin membri persoanele care doresc să sprijine activitatea Fundaţiei şi să se implice activ în acţiunile de
salvare, protejare şi valorificare a patrimoniului construit din România.
Categoriile de membri pentru care se poate opta sunt: membri cotizanţi (cei care susţin activităţile prin
achitarea cotizaţiei anuale) şi membri voluntari (cei care participă cu timp şi muncă voluntară la acţiunile
Fundaţiei).Anual, Fundaţia îşi alege membrii onorifici dintre persoanele care se implică semnificativ şi
obţin rezultate notabile în domeniul protecţiei, salvării şi valorificării patrimoniului.
2.
Care sunt avantajele membrilor cotizanți?
Toţi membrii cotizanți beneficiază de următoarele avantaje:
– sunt informați cu privire la proiectele și acțiunile punctuale derulate de Fundație, anunțuri și
evenimente culturale legate de patrimoniul de arhitectură, în baza unui newsletter;
– vizitarea gratuită a proprietăților și clădirilor de patrimoniu din proprietatea Fundaţiei;
– pot primi cazare în proprietăţile de patrimoniu ale Fundaţiei în baza unei donaţii recomandate;
– au o reducere 50% la publicaţiile Fundaţiei;
– sunt invitați la reuniunile informale organizate de Fundaţie;
– pot să formuleze idei, propuneri, proiecte, probleme legate de patrimoniu;
– pot participa la unul dintre atelierele organizate anual de Fundație, cu o reducere semnificativă,
în limita locurilor disponibile.
3.
Cum pot deveni membru cotizant Pro Patrimonio?
Pentru a deveni membru cotizant, se completează formularul online şi se achită taxa anuală. Prin
neplata taxei se retrag drepturile pe anul în curs. Taxa se plătește în contul: RON
RO50INGB0000999906569530
EUR RO61INGB0000999906569720
cu SWIFT code INGBROBU.
Cotizația de membru, începând de la 1 ianuarie 2017, este:
– 200 RON pentru membrii din România;
– 60 EUR pentru membrii din străinătate;
4.
Care sunt obligaţiile membrilor cotizanți?
Membrii cotizanţi se obligă:
– să adere la poziţia comună exprimată de Fundaţie referitor la diferite subiecte legate de patrimoniu.
Dacă există opinii diferite în privinţa anumitor subiecte, membrii sunt invitaţi să-şi exprime poziţia, dar
să respecte decizia majorităţii;
– să plătească anual taxa;
– să respecte prezentul regulament.

Vă mulțumim că sunteți MEMBRU COTIZANT AL FUNDAȚIEI PRO PATRIMONIO și că împărtășim valori
comune, alegând să sprijiniți activitatea noastră şi să vă implicați în acţiunile de salvare, protejare
şi valorificare a patrimoniului construit din România.

REGULAMENT PENTRU MEMBRII VOLUNTARI AI FUNDAŢIEI PRO PATRIMONIO
1.
Ce înseamnă să fii membru voluntar Pro Patrimonio?
Devin membri persoanele care doresc să sprijine activitatea Fundaţiei şi să se implice activ în acţiunile de
salvare, protejare şi valorificare a patrimoniului construit din România. Categoriile de membri pentru
care se poate opta sunt: membri cotizanţi (cei care susţin activităţile prin achitarea cotizaţiei anuale) şi
membri voluntari (cei care participă cu timp şi muncă voluntară la acţiunile Fundaţiei).Anual, Fundaţia îşi
alege membrii onorifici dintre persoanele care se implică semnificativ şi obţin rezultate notabile în
domeniul protecţiei, salvării şi valorificării patrimoniului.
2.
Care sunt avantajele membrilor voluntari?
Toţi membrii voluntari beneficiază de următoarele avantaje:
– primesc un atestat de voluntar, care certifică experiența profesională conform legii;
– vizitarea gratuită a proprietăților și clădirilor de patrimoniu din proprietatea Fundaţiei;
– pot primi cazare în proprietăţile de patrimoniu ale Fundaţiei în baza unei donaţii recomandate;
– sunt informați cu privire la proiectele și acțiunile punctuale derulate de Fundație, anunțuri și
evenimente culturale legate de patrimoniul de arhitectură, în baza unui newsletter;
– sunt invitați la reuniunile informale organizate de Fundaţie.
3.
Care sunt obligaţiile membrilor voluntari?
Membrii voluntari se obligă:
– să adere la poziţia comună exprimată de Fundaţie referitor la diferite subiecte legate de patrimoniu.
Dacă există opinii diferite în privinţa anumitor subiecte, membrii sunt invitaţi să-şi exprime poziţia, dar
să respecte decizia majorităţii;
– să respecte prezentul regulament.
Pentru a deveni membru voluntar, se completează formularul online, inclusiv opțiunile de voluntariat.
Toți membrii vor primi o legitimație în format digital.
Vă mulțumim că sunteți MEMBRU VOLUNTAR AL FUNDAȚIEI PRO PATRIMONIO și că împărtășim valori
comune, alegând să vă implicați activ în acţiunile de salvare, protejare şi valorificare a patrimoniului
construit din România!

