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Klub Maritim
Fiskeri- og Søfartsmuseet lancerer i starten af 2017 et nyt medlemskoncept for årskortholdere – Klub
Maritim.
Klub Maritim, er for alle som indløser årskort, og som holder af at komme på museet – også bare for at få
en kop kaffe, se en sælfordring og bruge legepladsen.
Medlemsfordele
 Gratis adgang til museet hele året
 Udlevering af 1 fribillet ved afhentning af Sjæklen i maj måned
 10% i museets butik
 25% på museets egne publikationer
 10% i museets café
 Gratis årbog, Sjæk’len (afhentes i butikken)
 25% på arrangementer på museet
 15% på entre til attraktioner som er medlem af DAZA
 Børn i familier hvor forældre er medlem kan få en gratis børnemenu på barnets fødselsdag
Pris for medlemskab
Voksne:
300 kr. for et medlem inkl. 1 fribillet
Pensionister: 200 kr. for et medlem inkl. 1 fribillet
Studerende: 200 kr. for et medlem inkl. 1 fribillet
Vilkår for årskort
 Årskortet er personligt
 Tilmelding til nyhedsbrev (arrangementer, tilbud, viden, mm.). Angiv mail-adresse:____________
 Årskortet er gyldigt ét år fra udstedelsesdato
 Årskort er påtrykt foto, navn og kortnummer
 Når du køber kortet, skal du møde op personligt, så vi kan tage et foto. Egne fotos kan ikke benyttes.
 Ved misbrug inddrages kortet
 Bortkommer kortet, kan det erstattes for 50 kr.
 Købte årskort refunderes ikke
 Sjæk'len og evt. fribillet udleveres ved fremvisning af gyldigt årskort
Medlemmer af DAZA er: Aqua, Silkeborg * Den Blå Planet, Kastrup * Fjord&Bælt, Kerteminde * Givskud
Zoo, Givskud * Jesperhus, Nykøbing Mors * Kattegatcentret, Grenå * Knuthen-borg Park og Safari, Maribo *
Zoo København * Nordsøen Oceanarium, Hirts-hals * Odense Zoo * Randers Regnskov * Ree Park, Ebeltoft
* Skandinavisk Dyrepark, Djursland * Øresundsakvariet, Helsingør * Aalborg Zoo.
Museumsforeningen af 1962
I tillæg til Klub Maritim kan du blive medlem af museumsforeningen, som bl.a. er repræsenteret i museets
bestyrelse, er rådgivende i forhold til museets foredragsvirksomhed, arrangerer ture og samles til hyggeligt
maritimt samvær. Ønsker du at blive medlem af museumsforeningen skal du sætte kryds her (__). Det koster
20 kroner at være medlem af museumsforeningen som opkræves sammen med tilmelding til Klub Maritim.
De oplysninger du har givet til museet deles således med museumsforeningen. Tilbud og orienteringer fra
museumsforeningen vil blive annonceret i museets nyhedsbrev på lige fod med tilbud fra Klub Maritim. Læs
mere om museumsforeningen på: www.fimusforening.dk
Du kan også vælge kun at tegne et medlemskab af museumsforeningen. Det koster 50, og kræver afgivelse
af navn og mailadresse, hvortil du vil modtager nyhedsbreve med info fra museet og museumsforeningen.
Sæt kryds her (__).

