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Noc na Trenčianskom hrade
18.august 2017 od 18.00 hod.

PRIHLÁŠKA č. _____________________
Údaje o dieťati:
Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa:

Zákonný zástupca / zodpovedná osoba:
Meno a priezvisko:

Telefonický kontakt (mobil):

E-mail:

Odchod dieťaťa z programu 19.8.2017:
□ samostatne           □  s rodičom          □ s inou osobou (uveďte meno a priezvisko a vzťah k dieťaťu – napr. ujo, teta, rodinný priateľ, sestra...) 
________________________________________
Ostatné informácie:
Zdravotné osobitosti (alergie, špeciálna diéta, lieky a pod.): 


Ostatné informácie o dieťati, ktoré považujete za dôležité:


Svojím podpisom beriem na vedomie a súhlasím s podmienkami a organizačnými pokynmi vydanými k podujatiu „Noc na Trenčianskom hrade“. Zároveň beriem na vedomie, že v prípade poškodenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku Trenčianskeho múzea v Trenčíne dieťaťom uvedeným v tejto prihláške, budem ako právny zástupca dieťaťa znášať škodu v plnom rozsahu v zmysle zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Dátum:


             ______________________________________________
				 podpis zákonného zástupcu

Informácie pre účastníkov podujatia „Noc na Trenčianskom hrade“

	Program organizuje Trenčianske múzeum v Trenčíne (ďalej len múzeum). Organizačne za priebeh podujatia zodpovedá referát marketingu a komunikácie. 

Účastník nástupom na program súhlasí s podmienkami a programom podujatia.
Chráni svoje zdravie a zdravie ostatných, rešpektuje pokyny animátorov. 
	Účastník bez vedomia animátora neopúšťa skupinu ani areál hradu. 
	Každý účastník chráni svoj majetok, a správa sa tak, aby svojim konaním nepoškodil zariadenie alebo exponáty múzea. 
	Pri programe v exteriéri múzea je účastník oblečený a obutý primerane aktuálnemu počasiu. 

Organizačné pokyny

Noc na Trenčianskom hrade (ďalej len podujatie) začína 18.8.2017 o 18.00 hodine príchodom účastníkov. Program končí na druhý deň ráno o 8.45 hod. slávnostným pasovaním detí za rytierov a dvorné dámy. Odchod domov je približne o 9.00 hod.
Počet účastníkov je obmedzený maximálne na 50 účastníkov. (vytvorené budú dve skupiny po 25 detí). Starostlivosť o deti v každej skupine budú zabezpečovať štyria animátori z radov zamestnancov múzea.
Pri prijímaní prihlášok rozhoduje poradie v akom boli prijaté.
Múzeum vyberá za program poplatok vo výške 4,00 €, ktorý uhradia účastníci pri odovzdaní prihlášky. Bez uhradenia poplatku nemožno program absolvovať. Vo výške poplatku je zahrnuté vstupné na hrad, pomôcky, večera, raňajky a pitný režim.
	Program začína príchodom detí v piatok 18.8.2017. Končí v sobotu 19.9.2017 o 8.45 – 9.00 hod. odchodom účastníkov.
	Nedávajte dieťaťu na program cenné veci (mobil, tablet, šperky).
Odev prispôsobte predpokladanému počasiu a prostrediu hradu (teplejšie oblečenie na spanie, pevná obuv, prezuvky do interiéru).
V prípade, že dieťa užíva lieky, pribaľte ich a informujte animátora o ich podávaní.
Dieťa si prinesie veci na spanie, karimatku, spací vak, malý uterák, pomôcky na osobnú hygienu a baterku.
Rodič alebo zákonný zástupca zodpovedá za škodu v plnom rozsahu v zmysle zákona č.40/1964 Zb. a v znení ďalších predpisov. 
Vypísanú prihlášku, potvrdenú podpisom odovzdajte prosím na referáte marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.
	V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje referát marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea marketing@muzeumtn.sk alebo 0905 561 627.

Program:
18.00 – 18.15 hod.	príchod na hrad, ubytovanie v hradnej kasárni	
18.30 – 19.00 hod.	priúčanie sa sokoliarskemu remeslu so sokoliarmi Aquila
19.00 – 19.15 hod.	slávnostný nástup na hradnom nádvorí, rozdelenie detí do skupín: chlapci krátky vojenský výcvik, 
                             	dievčatá príprava večere v Delovej bašte
19.30 – 20.00 hod.	spoločná večera
20.15 – 21.30 hod.	tvorivý večer v hradnej kasárni
21.45 – 23.00 hod.	skúška odvahy, v tme prejsť niekoľkými stanovišťami z dolného nádvoria k Jeremiášovej bašte
23.30 – 01.00 hod.	baterková prehliadka horného hradu s výkladom, o polnoci výhľad z Matúšovej veže na mesto
01.00 – 02.00 hod. 	príprava na spánok, čítanie na dobrú noc
05.40 – 05.50 hod.	východ slnka z Matúšovej veže
07.00 – 07.15 hod. 	budíček, rozcvička hradnej posádky, dievčatá príprava raňajok
07.15 - 07.45 hod.	raňajky v delovej bašte
08.00 – 08.30 hod. 	upratovanie v delovej bašte a v kasárni, balenie
08.45 – 09.00 hod.	slávnostné pasovanie za rytierov a dvorné dámy za účasti rodičov detí, odchod domov

Telefonický kontakt pre rodičov: 0905 561 627.
►---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       
 NÁVRATKA
(odovzdať pri nástupe na podujatie)
Svojim podpisom potvrdzujem, že ................................................................................................................  nemá ku dňu nástupu na podujatie „Noc na Trenčianskom hrade“ akútne infekčné ochorenie. 

V Trenčíne ...................................................                                       ............................................................................
										podpis zákonného zástupcu

