MALÉ MÚZEJNÉ BÁDANIA 2015
SPOZNÁVAME DÁVNOMINULÉ ČASY
TÝŽDENNÝ VÝLET ZA HISTÓRIOU
Miesto konania: NKP hrad Devín, Muránska ulica, Devín
Pokyny a upozornenia pre rodičov (zákonného zástupcu) účastníka:
 prihláste svojho bádateľa čo najskôr
 turnus 06. – 10. júl 2015
 denne: 08:00 – 16:00 h
 veková hranica účastníkov: 6 - 13 rokov
 účastnícky poplatok vo výške: 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, inak bude táto
rezervácia posunutá na ďalšieho záujemcu.
Následne požadujeme doručenie záväznej prihlášky s priloženou kópiou dokladu o
úhrade*)
pri nástupe tzn. v prvý deň podujatia, odovzdajte fotokópiu Preukazu poistenca
(účastníka) a Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka
v prípade poškodenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, budete znášať škodu
v plnom rozsahu v zmysle Zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z.z.
ak sa rozhodnete zrušiť účasť svojho dieťaťa na podujatí Malé múzejné bádania, budete
musieť znášať storno poplatok:
15 dní pred nástupom - 5,- € (administratívny poplatok)
10 dní pred nástupom - 50 % z výšky účastníckeho poplatku
5 dní a menej pred nástupom a po nástupe - 75 % z výšky účastníckeho poplatku
Maximálny počet účastníkov je 25 osôb
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.

Základné pravidlá účastníka:
Podujatia Malé múzejné bádania 2015, NKP hrad Devín, Muránska ulica, Devín
1. Mladý bádateľ je oblečený a obutý primerane aktuálnemu počasiu – má so sebou
pracovný odev, pokrývku hlavy, slnečné okuliare, v prípade potreby aj ochranný
opaľovací krém, resp. má so sebou pršiplášť.
2. Bádateľ – účastník bez vedomia vedúceho neopustí „svoj“ program.
3. Každý bádateľ – účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných, rešpektuje osobnosť
a potreby ostatných, chráni svoj i zverený majetok.
Rezervácie: telefónne čísla: +421 2 591 008 27, +421 2 591 008 17
e-mail: justina.striesova@bratislava.sk beata.husova@bratislava.sk
informácie a materiály na stiahnutie: www.muzeum.bratislava.sk

*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

