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ARTES

DA CORUÑA



O Museo de Belas Artes da Coruña necesita do apoio da sociedade á 
que serve e á que está aberto sen excepción. Por iso, ao igual que outras 
institucións deste xénero, queremos invitar a particulares e empresas a 
participar no seu desenvolvemento. Desde a súa Asociación de Amigos 
agradaríanos que tódolos amantes da arte e a cultura en xeral poideran 
vincularse á nosa aventura, pois so a través da suma de vontades 
poderemos lograr o que nos nosos mellores sonos concibimos.

Vantaxes do socio colaborador
I Carné de socio I Entrada gratuita no Museo de Belas Artes da Coruña 
I Reducción do prezo da entrada noutros museos públicos I Información 
regular sobre as actividades da Asociación e o Museo I Visitas guiadas 
privadas exclusivas para os socios en exposicións de especial 
significación I Desconto especial no prezo dos cursos, seminarios e 
obradoiros organizados polo Museo e a Asociación I Desconto especial 
en viaxes culturais organizados pola Asociación I 20% de desconto 
en todo tipo de productos, libros e outros obxectos na tenda do Museo 
I Utilización das instalacións da biblioteca especiallizada do Museo, 
previa solicitude á dirección do mesmo I Invitación ás inauguracións 
das exposicións do Museo I Desgravacións fiscais I

Banco / Caixa

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña.
Zalaeta s/n. 15002 A Coruña. T 881 881 700. F 881 881 701
amigosmbac@gmail.com

Nº de conta

Nome do titular

Rúa

Pola presente autorízolles a adeudar na miña conta os recibos que anualmente presente
ao meu nome a Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña.

En , a de de Sinatura

C.P. Poboación

Cristino Mallo
(1905-1990)

Nu andando, 1954,
bronce.

Museo de Belas
Artes da Coruña

DNI

Rúa Poboación

Nome

Cubra e envíe este cupón ao domicilio social da Asociación e recibirá a súa documentación 
acreditativa de Socio Colaborador para comezar a disfrutar das súas vantaxes exclusivas.

Apelidos

Nome Apelidos DNI

Nome Apelidos DNI

Nome Apelidos DNI

C.P.

DNI Rúa

Poboación

Teléfono

cota ordinaria: 30,00 €

familiar (titular, acompañante e fillos menores de 18 anos): 48,00 €

Datos do acompañante e/ou dos fillos menores: 

cota reducida (pensionistas, parados e estudiantes en paro): 18,00 €

Fax e-mail

Provincia
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