
„Wykup Foteli Konesera w przestrzeni NFM”

 Rok 2015 był dla nas rokiem szczególnym. 4 września otworzyliśmy Narodowe Forum Muzyki – nowoczesny 
kompleks czterech sal koncertowych. Na ich estradach pragniemy prezentować Państwu najlepsze i najciekawsze produk-
cje muzyczne, koncerty i przedstawienia. Odpowiadając na oczekiwania niezwykle szerokiej  publiczności, proponujemy 
światowy repertuar muzyki klasycznej, ale także systematycznie realizujemy nowe projekty. 

 Zarówno nasza wieloletnia praca artystyczna (działająca w ramach NFM orkiestra symfoniczna obchodziła 
w tym roku 70-lecie działalności), jak i inwestycja budowy nowej sali koncertowej nie byłaby możliwa bez wsparcia 
melomanów i władz, a także ogólnej  akceptacji społecznej. Przejawia się ona przede wszystkim w stale zwiększającej się 
liczbie widzów, a także wzrastającej liczby zapytań napływających z całej Polski i spoza granic kraju. 

 Ustawiczne starania w celu zapewnienia publiczności atrakcyjnej oferty artystycznej wymagają odpowiednich 
środków finansowych, które uzupełnią budżet instytucji składający się z dotacji i dochodów własnych. W tym celu 
proponujemy Państwu  symboliczny zakup Fotela Konesera znajdującego się na widowni Sali Głównej KGHM Narodowe-
go Forum Muzyki. Pragnąc zainteresować Państwa tą formą wsparcia działalności statutowej NFM, przedstawiamy 
jednocześnie możliwość niekonwencjonalnego sposobu kreowania wizerunku swojej Organizacji/Firmy jako Mecenasa 
Kultury.  Zapraszamy Państwa do współudziału w tworzeniu historii Narodowego Forum Muzyki. 

Warunki zakupu Pakietów sponsorskich pn. „Wykup Foteli Konesera w przestrzeni NFM”.

Nabywcami pakietów pn. „Wykup Foteli Konesera w przestrzeni NFM” mogą być zarówno osoby fizyczne, jak 
i osoby prawne.

Wartość jednego Pakietu ustala się w pięciu kategoriach: 500,00 zł,  1 000,00 zł , 1 500,00 zł, Złoty Pakiet 
Sponsorski za minimum 5 000 zł oraz pakiet firmowy 10 000 zł. 

W ramach zakupionego Pakietu Sponsorskiego Koneser otrzymuje następujące świadczenia:
 a) wykonanie przez NFM i umieszczenie tabliczki na podłokietniku Fotela Konesera z imieniem 
 i nazwiskiem lub nazwą Firmy/Instytucji z logo Firmy/Instytucji, bądź też dedykacją (dane do 
 umieszczenia na tabliczce przekazane zostaną w zgłoszeniu sponsorskim); 
 b) udział w dwóch w trakcie trwania Abonamentu spotkaniach osób, które wspierają NFM; 
 c) wymienienie Konesera z imienia i nazwiska albo nazwy Firmy/Instytucji (wraz z umieszczeniem logo  
 Firmy/Instytucji) na oficjalnej stronie internetowej oraz w wybranym przez NFM wydawnictwie   
 drukowanym NFM; 
 d) otrzymanie pamiątkowego Certyfikatu wydanego przez NFM; 
 e) w przypadku Abonamentów o wartości 1 500,00 zł i 10 000,00 zł, Koneser otrzymuje    
 dodatkowo (poza świadczeniami, o których mowa w punktach 1–4) zapewnienie usługi consierge –   
 sprawowania specjalnej opieki nad Koneserem polegającej m.in. na przesyłaniu obszernych informacji  
 dotyczących nadchodzących wydarzeń w formie mailowej oraz rezerwacji konkretnych miejsc, 
 z zastrzeżeniem, iż rezerwacja fotela z tabliczką będzie możliwa w ramach jego dostępności.
 f)  W przypadku zakupu Złotego Pakietu Sponsorskiego za cenę minimum 5 000,00 zł, Koneser    
 otrzymuje umieszczenie tabliczki w kolorze złotym (poza świadczeniami, o których mowa w pkt 1- 5, 
 w tym usługa consierge) oraz wydłuża się czas rezerwacji miejsc do 1 dnia przed koncertem. Posiadacz   
 abonamentu złotego, będzie również otrzymywał książki programowe wydarzeń dla których 
 organizatorem jest NFM. 

Lokalizacja Fotela Konesera zależy od ceny zakupionego Pakietu Sponsorskiego:
 1) pakiet w cenie 500,00 zł – Amfiteatr, rząd III; 
 2) pakiet w cenie 1 000,00 zł – Amfiteatr, rząd I i II;
 3) pakiet w cenie 1 500,00 zł – I Balkon na wprost sceny;
 4) pakiet w cenie 5 000,00 zł –– II Balkon na wprost sceny, rząd I, miejsca od 1 do 10
 5) pakiet w cenie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) - boxy firmowe – po 4 fotele 
 w kwadracie, po bokach balkonów – pakiet sponsorski przeznaczony dla firm – lokalizacja: I Balkon,   
 strony lewa i prawa.

NFM zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia napisu na tabliczce, jeśli zaproponowany przez 
darczyńcę napis narusza prawo lub dobre obyczaje, jest obraźliwy, bądź godzi w czyjekolwiek dobre imię. 

Sprzedaż Pakietów Sponsorskich dokonywana jest przez stronę internetową NFM (www.nfm.wroclaw.pl). 

Przed dokonaniem wpłaty kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza sponsorskiego (formularz 
jest dostępny na stronie www.nfm.wroclaw.pl) i przesłania go w formie załącznika na adres mailowy: 
fotelkonesera@nfm.wroclaw.pl lub dostarczenia do siedziby NFM na adres: pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław 
z dopiskiem na kopercie: Fotel Konesera. Wpłata oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu. 

Kwota za zakup Pakietu Sponsorskiego stanowi kwotę brutto.

Kwota za zakup Pakietu Sponsorskiego płatna będzie przelewem bankowym na rachunek NFM: PKO Bank 
Polski nr: 27 1020 5226 0000 6002 0422 5009.

Koneser ma prawo w każdej chwili zrezygnować z przysługujących świadczeń w ramach Pakietu Sponsorskiego 
(ze wszystkich lub z niektórych z nich), o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NFM. Rezygnacja 
nie wiąże się ze zwrotem jakiejkolwiek kwoty na rzecz Konesera. 

Drogą e-mailową otrzymają Państwo wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Fotela oraz przysługujących 
świadczeń.
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Kontakt:
fotelkonesera@nfm.wroclaw.pl
lub 
Halina Ołdakowska, e-mail: halina.oldakowska@nfm.wroclaw.pl, tel. 693 66 77 84
Monika Gatner, e-mail: monika.gatner@nfm.wroclaw.pl, tel. 696 407 720 

Pragniemy zaproponować Państwu niecodzienną możliwość umieszczenia imienia i nazwiska 
na fotelu znajdującym się na najbardziej prestiżowej widowni w Polsce. 


