
Noc v kúrii Ambrovec 

 

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 11. 7. 2020: 

□ 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 v kúrii Ambrovec“. 
Zároveň sa ako zákonný zástupca dieťaťa zaväzujem, že v prípade poškodenia hnuteľného alebo nehnuteľného 
majetku Trenčianskeho múzea v Trenčíne dieťaťom uhradím spôsobenú škodu v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 
40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.  

Dátum: 

______________________________________________                           

         podpis zákonného zástupcu 



Informácie pre účastníkov podujatia „Noc v kúrii Ambrovec“ (Beckov). 

Program organizuje a za priebeh podujatia zodpovedá Trenčianske múzeum v Trenčíne, oddelenie Podjavorinského múzea 
v Novom Meste nad Váhom.   
Zákonný zástupca dieťaťa / účastníka nástupom dieťaťa na program súhlasí s podmienkami a programom podujatia. 
Účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných, rešpektuje pokyny animátorov (lektorov).  
Účastník bez vedomia animátora (lektora) neopúšťa skupinu ani areál kúrie.  
Každý účastník chráni svoj majetok, a správa sa tak, aby svojím konaním nepoškodil zariadenie alebo exponáty múzea.  

       Pri programe v exteriéri múzea je účastník oblečený a obutý primerane aktuálnemu počasiu. 

Organizačné pokyny: 

Noc v kúrii Ambrovec začína v piatok 10. 7. 2020 o 18.00 hodine príchodom účastníkov/detí. Program oficiálne končí na druhý 
deň o 7.30 s tým, že rodičia si môžu prevziať deti najneskôr o 8.00, nakoľko objekt kúrie Ambrovec bude cez deň otvorený 
pre bežných návštevníkov.  

Počet účastníkov je obmedzený maximálne na 30 detí, a to vo veku od 6 do 14 rokov.   
Pri prijímaní prihlášok rozhoduje poradie, v akom boli prijaté. 
Múzeum vyberá za program poplatok vo výške 10 €/dieťa (výhradne v hotovosti), ktorý uhradia účastníci pri odovzdaní 

prihlášky priamo na mieste. Bez uhradenia poplatku nemožno program absolvovať. V cene poplatku je zahrnuté vstupné 
do kúrie, program, ceny na súťaže, malá pozornosť pre každého účastníka, ľahká večera, raňajky a  pitný režim. 

Program začína príchodom detí v piatok 10. 7. 2020 a končí v  sobotu 11. 7. 2020 o 8.00 hod. odchodom účastníkov. 
Prosíme, nedávajte dieťaťu na program cenné veci (mobil, tablet, šperky).  
Program bude prebiehať väčšinou vonku, preto odporúčame, aby ste deťom pribalili i teplé a nepremokavé oblečenie. 
Keďže deti budú spať vonku v areáli kúrie Ambrovec (v prípade nepriaznivého počasia v interiéri na prízemí kúrie), je 
dôležité pribaliť im spacák a karimatku. Vonkajší i vnútorný objekt kúrie sa na noc z bezpečnostných dôvodov zamyká. 
Prosíme, aby malo každé dieťa so sebou malý uterák, veci na osobnú hygienu (zubná kefka, pasta) a malú baterku, keďže 
súčasťou programu je aj večerná prechádzka k zrúcanine hradu Beckov (za tmy).  
V  prípade, že dieťa užíva lieky, pribaľte ich a  informujte lektorov o  ich podávaní. 
Rodič alebo zákonný zástupca zodpovedá za škodu v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v 
znení ďalších predpisov.  
Vypísanú prihlášku, potvrdenú podpisom, odovzdajte, prosím, priamo v kúrii Ambrovec-Beckov v utorok-piatok v čase od 

9.00-17.00, prípadne pošlite na mailovú adresu: kuria.ambrovec@muzeumtn.sk. Ďakujeme.  
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje lektorov, ktorí organizujú spomínaný program, na tel. číslach 0907680935 alebo 
0911340819, 032/7777217.  
Zákonní zástupcovia udeľujú súhlas na použitie fotografií z podujatia pre propagačné účely (webstránka a sociálna sieť 
Facebook). 

 
Program: 
18.00 – 18.30 príchod detí pri kúriu Ambrovec (Beckov), odloženie vecí pri areáli.  
18.30 – 19.15 oboznámenie detí s históriou kúrie Ambrovec, prehliadka interiéru zariadeného nábytkom + pivnice (s baterkami). 
19.15 – 20.00 večera, popri nej rozprávanie o Beckove (lektori), hry.    
20.00 – 20.40 súťaž v tímoch na tému História v príbehoch (deti budú počúvať historické príbehy formou súťaže, takže víťazný tím 
si odnesie i zaujímavú cenu).  
20.40 – 21.45 večerná prechádzka s baterkami k zrúcanine hradu Beckov, po ceste zoznamovanie detí s niektorými zaujímavosťami 
Beckova.   

   21.45 – návrat, príprava na večer, osobná hygiena, „rozprávka“ na dobrú noc. 
   22.00 – večierka. 
   07.00 – budíček, raňajky, balenie vecí, odovzdanie malej pozornosti každému účastníkovi, ukončenie programu, rozlúčka.  
   08.00 – odchod detí z objektu kúrie.   

 

   NÁVRATKA 

(prosíme odovzdať pri nástupe na podujatie) 

Svojím podpisom potvrdzujem, že ................................................................................................................  nemá 
ku dňu nástupu na podujatie „Noc v kúrii Ambrovec“ akútne infekčné ochorenie ani jeho príznaky.  

V ............................... , dňa .........................                                       ............................................................................ 
                                      podpis zákonného zástupcu 
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