Záväzná prihláška
MALÉ MÚZEJNÉ BÁDANIA 2015
SPOZNÁVAME DÁVNOMINULÉ ČASY

TÝŽDENNÝ VÝLET ZA HISTÓRIOU
Miesto konania: NKP hrad Devín, Muránska ulica, Devín
 turnus: 06. – 10. júl 2015
denne: 08:00 – 16:00 h
Meno a priezvisko účastníka:
dátum narodenia:
adresa trvalého bydliska (ulica, číslo, obec PSČ):

štátna príslušnosť:

zdravotná poisťovňa (názov a číslo):
zdravotné zvláštnosti *):
prvý kontaktný telefón:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
telefón doma:
telefón práca:
mobilný telefón:
e-mail:
Účastníka môžete priniesť priamo na hrad Devín v čase medzi 08:00 – 08:30 h, alebo ho v prípade
záujmu odovzdať na zastávke autobusu č. 29 Most SNP v čase 08:05 h. Zároveň upozorňujeme, že
dieťa si treba vyzdvihovať len na hrade Devín o 16:00 h.
Účastníka odovzdám na zastávke autobusu č. 29 Most SNP v čase 08:05 h: podpis zákonného
zástupcu.............................................................................
Účastník
môže
odchádzať
sám
domov:
zástupcu ...........................................................................................

podpis

zákonného

Účastnícky poplatok: 115 €, Spôsoby úhrady:
 Výhradne prevodom na účet Československej obchodnej banky, a.s., č. účtu:
25936163/7500, IBAN: SK4575000000000025936163, variabilný symbol: 06072015, konštantný
symbol: 0308, v doplňujúcich údajoch uveďte meno a priezvisko účastníka.
 Vkladom v hotovosti do pokladne Múzea mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava. Prosíme
priniesť doklad o totožnosti (OP).
Úhradu žiadame zrealizovať najneskôr do desiatich dní od rezervácie.
V súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca účastníka poskytuje súhlas na uloženie
a spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, bydlisko,
telefónne čísla, e-mail, zdravotná poisťovňa, zdravotné zvláštnosti).
Svojím podpisom beriem na vedomie, (viď materiál): „Pokyny a upozornenia pre rodičov
(zákonného zástupcu) účastníka“ a „Základné pravidlá účastníka“
V ........................., dňa.................
...................................................................
podpis zákonného zástupcu
Záväzné prihlášky s priloženou kópiou dokladu o úhrade:
Poštou: Múzeum mesta Bratislavy - úrad
PhDr. Beáta Husová, Mgr. Justína Striešová, Radničná 1, 815 18 Bratislava
Osobne: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava, 09:00 h – 16:00 h

*) uveďte, prosím všetky chronické ochorenia, alebo alergie, resp. iné zdravotné obmedzenia
účastníka

