MÚZA, n.o.
Ľ. FULLU 3, 841 05 Bratislava
email: muzabratislava@gmail.com, tel.číslo: 0903 474 426
IČO: 45 741 735
IBAN: SK2109000000005047778648

Záväzná PRIHLÁŠKA dieťaťa na letné dni MÚZA
(prihláška má štatút zmluvy medzi objednávateľom = zákonným zástupcom dieťaťa a organizátorom MÚZA,
n.o.; jej neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné podmienky a popis náplne tvorivých dní)

Prihlasujem svoje dieťa na letné tvorivé dni MÚZA, ktoré organizuje nezisková
organizácia MÚZA so sídlom v Bratislave. V termíne:
I. turnus 1.7. - 3.7.
IV. turnus 27.7. - 31.7.
II. turnus 6.7. - 10.7.
V. turnus 3.8. - 7.8.
III. turnus 20.7. - 24.7.
VI. turnus 10.8. - 14.8.
sústredenie súboru MÚZA Bratislava (aj noví členovia / odbory: tanec – klasika, contempo,
jazz, show, gymnastika, step; spev, divadlo // náplň: kondícia, nácvik) 24.8. - 28.8.
v dennom čase (8.00 – 17.00); v prípade potreby skoršieho príchodu / neskoršieho odchodu
možná individuálna dohoda
.....................................................................................................
uveďte turnus (dni), na ktorý dieťa prihlasujete
spolu

............................
/ počet dní

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené
s pobytom a činnosťou v tábore (pobyt, desiata, obed, olovrant, výtvarné materiály
a predmety, pomôcky, odborné vedenie a iné), vo výške:
130,- € / týždeň
29.- € / deň
85.- € / 3 dni
ZĽAVA súrodenci na týždeň 10% - 117.- € ZĽAVA viac týždňov 10% - 117.- €
cena sústredenie súboru MÚZA Bratislava 100.-€ splatnosť 30.6.
na účet v Slovenskej sporiteľni IBAN: SK2109000000005047778648
prespávačka – doplatok 10.-€ (určí sa deň po spoločnej dohode a podľa počtu prihlásených
detí; poplatok zahŕňa večeru, raňajky, pobyt, program, ...)
variabilný symbol 20200701 I. turnus // 20200702 II. turnus // 20200703 III. turnus //
20200704 IV. turnus // 20200805 V. turnus // 20200806 VI. turnus
20200807 sústredenie
do SPRÁVY pre prijímateľa napíšte MENO dieťaťa
Meno a priezvisko dieťaťa:..........................................................................................................
Dátum narodenia:........................................................................................................................
Bydlisko (presná adresa): ...........................................................................................................
Zákonný zástupca: :......................................................................................................................
Telefón (uveďte, prosím, dva kontakty): ......................................................................................
email: ...........................................................................................................................................
Akékoľvek informácie, ktoré by sme mali vedieť – prosíme dopredu nahlásiť
ALERGIE:

MÚZA, n.o.
Ľ. FULLU 3, 841 05 Bratislava
email: muzabratislava@gmail.com, tel.číslo: 0903 474 426
IČO: 45 741 735
IBAN: SK2109000000005047778648

.......................................................................................................................................................
Dátum .............................

________________________
Podpis zákonného zástupcu

VŠEOBECNÉ PODMIENKY účasti MÚZA
podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení
neskorších zmien a doplnkov sú súčasťou zmluvy / prihlášky.
I. Vznik zmluvného vzťahu
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú objednávateľ (zákonný zástupca dieťaťa) a MÚZA, n.o.
(organizátor).
2. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi vzniká uzatvorením zmluvy, teda odovzdaním záväznej
prihlášky.
3. Obsah zmluvy o obstaraní dennej starostlivosti, sa určuje podľa týchto Všeobecných
podmienok, prípadne osobitných podmienok priložených k potvrdenej prihláške. Potvrdením
prihlášky dieťaťa, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné podmienky, sa
organizátor zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi služby v dohodnutom rozsahu a v súlade s
dohodnutými podmienkami.
II. Cenové podmienky
1. Cena tvorivých dní je záväzná podľa uvedenia v záväznej prihláške a zodpovedá
príslušnému počtu dní.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu do dvoch týždňov od podania prihlášky. V prípade
prihlášky pár dní pred nástupom je povinný uhradiť cenu bezodkladne, v prípade prihlášky
v deň nástupu je povinný uhradiť cenu v deň nástupu.
III. Práva a povinnosti objednávateľa
1. K základným právam objednávateľa patrí: • právo na poskytnutie dohodnutých a
zaplatených služieb • právo vyžadovať informácie o skutočnostiach, ktoré sa týkajú
dohodnutých a zaplatených služieb • právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v
zmluvne dohodnutých službách • právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb
odstúpiť od zmluvy podľa bodu VI. týchto Všeobecných podmienok
2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí: • poskytnúť súčinnosť k zabezpečeniu a
poskytnutiu služieb • pravdivo uvádzať údaje v prihláške a priložených prehláseniach vrátane
akýchkoľvek zmien týchto údajov • zaplatiť cenu podľa bodu II. týchto Všeobecných
podmienok • oznamovať svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu
dohodnutých služieb • dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči
dodávateľom služieb podľa bodu VIII. týchto Všeobecných podmienok.
IV. Povinnosti a práva organizátora
1. MÚZA, n.o. ako organizátor je povinná presne, zrozumiteľne a úplne informovať o
všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu
o účasť.
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2. Organizátor je povinný odovzdať objednávateľovi podrobné informácie o náplni tvorivých
dní.
V. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie
1. Ak je organizátor nútený pred začiatkom zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne
objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny, musí
sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy
súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí
písomne oznámiť organizátorovi v lehote určenej v návrhu zmeny.
2. Organizátor má právo zrušiť tvorivý turnus, ak do 10 dní pred jeho začiatkom nebude
dosiahnutý minimálny počet účastníkov, alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre
organizátora ekonomicky neúnosné. Ak organizátor zruší turnus, je povinný túto skutočnosť
objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred
začiatkom. Zároveň organizátor poskytne objednávateľovi možnosť iného termínu, pričom
objednávateľ je povinný bezodkladne informovať organizátora o prijatí / neprijatí nového
termínu. Ak sa nevyjadrí do troch dní, nemá nárok na 100% vrátanie peňazí.
3. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo zrušiť turnus v dôsledku udalostí, ktorým nie je
možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a
nepredvídateľných okolností.
4. Ak organizátor zruší turnus z iných dôvodov, ako sú uvedené v odstavci 2. a 3. v lehote
kratšej ako 10 dní pred jeho začiatkom, objednávateľ má právo na náhradu škody.
6. Ak po začiatku turnusu organizátor neposkytne objednávateľovi služby, alebo ich
podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ho k tomu
zmluva zaviazala, je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol turnus
pokračovať. Ak pokračovanie nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej
kvality, než sú uvedené v zmluve, je organizátor povinný vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny
medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
VI. Odstúpenie od zmluvy pred začiatkom turnusu
1. Organizátor môže pred začiatkom turnusu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia alebo
z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o
odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela organizátor doporučeným listom na adresu
objednávateľa uvedenú v zmluve, prihláške do tábora. Účinky odstúpenia od zmluvy
nastávajú dňom doručenia oznámenia.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
• bez udania dôvodu • ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa bodu V. odstavec 1
týchto Všeobecných podmienok
• z dôvodov porušenia povinností organizátora
vyplývajúcich zo zmluvy.
3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia.
4. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností organizátora,
alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je organizátor povinný bez zbytočného odkladu
vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostal na úhradu ceny tábora.
VII. Storno podmienky
1. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností
organizátora, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak organizátor odstúpi od zmluvy z dôvodu
porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť storno poplatky.
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2. Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť písomne.
3. ZRUŠENIE PRIHLÁŠKY je možné bez udania dôvodu max. 15 dní pred začiatkom
turnusu písomne poštou na adresu organizátora, resp. e-mailom na adresu
muzabratislava@gmail.com.
MÚZA, n.o. má nárok na 35% storno poplatok z uhradeného účastníckeho príspevku.
(Ak sa vyskytne neočakávaná situácia, riešiť ju budeme individuálne.)
4. Začatím turnusu a počas nie je možné nárokovať si na vrátenie akejkoľvek časti uhradenej
sumy. Z organizačných a profesionálnych dôvodov prosíme o porozumenie, podaním storna
sa mení počet detí a s tým spojený priebeh turnusu, čo môže ubrať na efektivite vopred
prepracovaného zámeru a programu.
5. Zákonný zástupca má nárok na vrátenie pomernej čiastky z ceny v prípade zdravotných
problémov dieťaťa potvrdených ošetrujúcim lekárom – počas konania turnusu; po odrátaní
35% storno poplatku.
VIII. Predčasné opustenie turnusu
1. V prípade zdravotných problémov dieťaťa je zákonný zástupca vedúcim turnusu o
problémoch informovaný.
2. V rámci programu sú deti oboznámené s poriadkom. V prípade jeho opätovného
porušovania dieťaťom má nárok organizátor požiadať zákonného zástupcu o predčasné
prevzatie dieťaťa bez nároku na pomernú časť z ceny.
3. Nárok na pomernú časť z ceny nevzniká ani v prípade predčasného opustenia turnusu na
požiadanie zákonného zástupcu dieťaťa, ak nejde o zdravotné problémy dieťaťa.
6. V prípade, ak dieťa v rámci turnusu poškodí zariadenie strediska či majetok organizátora, je
zákonný zástupca o tejto skutočnosti priebežne informovaný a je povinný škodu s tým
súvisiacu pri preberaní dieťaťa uhradiť.
7. Poplatky za zdravotné služby, lieky a zdravotnícky materiál nesúvisiace s poskytnutím
prvej pomoci v zmysle príslušnej vyhlášky je povinný zákonný zástupca uhradiť
organizátorovi priebehu alebo v deň ukončenia turnusu.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy = záväznej prihlášky, že sú mu Všeobecné
podmienky známe, rozumie im a súhlasí s nimi.
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NÁPLŇ TVORIVÝCH DNÍ
Miesto
Bratislava, Tupolevova 7a, 1. poschodie – v priestoroch štúdia MÚZA
Krásne počasie využijeme na čo najčastejšie pobyty v záhradách a parkoch v okolí.
Privítame všetky 5- až 18-ročné deti, ktorých kamarátkami sú múzy výtvarné, tanečné,
divadelné, literárne, hudobné!
Deťom venujeme tvorivé zážitky, radosť, smiech, umelecké poklady vytvorené vlastnými
rúčkami!
Deti si vyrobia hodnotné umelecké praktické predmety, dielka – vlastnoručné umenie pre
radosť svoju (vlastné použitie) či pre radosť z darovania ☺!
Naučia sa choreografiu!
Obednú siestu zážitkovo precítia pri tvorivom čítaní! Cez herecké etudky prejdú k tvorbe
minidivadielka... Privítajú vzácnych hostí z umeleckého sveta, ...
DENNÝ PROGRAM (aktualizácia posunu jednotlivých hodín podľa tvorby a potreby detí)
07.45 – 08.30 príchod detí, predstavenie tvorivej náplne dňa
08.30 – 10.00 výtvarná múza
10.00 – 10.30 desiata
10.30 – 12.00 tanečná múza
12.00 – 12.30 obed (priamo v budove – 1. poschodie reštaurácie PBC)
12.30 – 13.30 relaxácia, tvorivé čítanie
13.30 – 14.30 divadelná múza
14.30 – 15.00 dotváranie nedokončeného, prekvapenia ☺
15.00 – 15.30 olovrant
15.30 – 16.45 šantenie, naháňanie inšpirácií v okolitých záhradách a parkoch
16.45 – 17.00 návrat do priestorov MÚZA, prevzatie detí (nájdené „kopnutia“ múz radi
pustíme s deťmi, výrobky však až v piatok)
PROGRAM prispôsobíme počasiu ako aj individualite detí.
Piatok, 16.00 pozývame rodičov na slávnostnú vernisáž výstavy!
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V prípade náhleho skoršieho odchodu dieťaťa domov, či potreby starostlivosti o dieťa aj
mimo vyznačených hodín nás, prosím, informujte.

Ktoré múzy s nami boli / sú / budú?
výtvarná múza – výtvarná pedagogička Alena Niklasová; tanečná múza – tanečná
pedagogička Barbora Niklasová, tanečná pedagogička a choreografka Marina Arico
Vlasenko, baletný majster Libor Hlaváček, tanečný performer a pedagóg Jozef Vaľo; tanečná
a spevavá múza Silvia Cingelová, vicemajster sveta v stepe Jakub Ondruš; muzikálová
speváčka, Zuzana Šťastná, muzikálová speváčka divadelná a spevavá múza Dagmar
Žaludková, herečka, operná speváčka; hudobná múza – performer, výrobca hudobného
nástroja Woodpack Boris Čellár; audiovizuálna múza – umelecký strihač Ľudo Mazan;
tanečná, divadelná a literárna múza a tvorivé čítanie – divadelná a literárna vedkyňa,
scenáristka, pedagogička, lektorka tvorivého čítania deťom, tanečná dramaturgička Natália
Mazanová a hostia :-) zavítal k nám pán Daniel Hevier, pani Lenka Riečanská, pán Vašo
Mika; na našich projektoch spolupracujeme s umelcami (Dušan Tarageľ, Gizka Oňová, Lucia
Lužinská, Přemek Boublík, Karin Olasová, Ľubo Gregor, Miro Jaroš, Petra Nagyová
Džerengová, Andrea Gregušová, Ľubo Paľo, Vlado Král, Hanka Lasicová, Luki Latinák,
Majo Miezga, Ďuri Kemka, Robo Jakab, Katarína Nádaská, Toňa Revajová, Fíha Tralala...)
Kreatívne pomôcky – ABC creative art
Informácie k tvorbe:
- jednotlivé činnosti budú prispôsobené veku a schopnostiam dieťaťa avšak s hravou
motiváciou „v každom z nás drieme krásna múza a my sa ju pokúsime prebudiť“;
- deťom budeme pomáhať, nepripustíme možnosť, žeby sa im dielko nevydarilo ☺
Poprosíme doniesť:
- dve rúška (jedno čisté vždy v batôžku) – povinnosť nosenia rúšok budeme rešpektovať
podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a v nadväznosti na platné mimoriadne opatrenia,
resp. uznesenia vlády;
- prezuvky také, aby sa im v sále nešmýkalo / deti môžu byť v sále bosé;
- pevnú obuv na pobehovanie vonku;
- oblečenie pracovné pre prípad umazania sa od farieb (podľa uváženia);
- výtvarné potreby (štetce vo vhodnom obale, fixky, ceruzky, farbičky, na batikovanie či
maľovanie biele tričko s krátkym alebo dlhým rukávom / obliečku na vankúšik / ..., tvrdé
dosky);
- oblečenie na tancovanie či prípadné prezlečenie sa (deti si môžu ponechať v priestore celý
týždeň – v tom prípade vložiť do samostatného batôžku, prípadne podpísať);
- vlastnú podpísať pevnú fľašku na vodu (prosíme nedávať deťom sladké nápoje – nebudú
môcť piť v sále) k dispozícii bude stále voda;
- prikrývku hlavy;
- podľa uváženia opaľovací krém, repelent proti kliešťom;
- kópiu preukazu poistenca;
- podpísané prehlásenia rodičov.

MÚZA, n.o.
Ľ. FULLU 3, 841 05 Bratislava
email: muzabratislava@gmail.com, tel.číslo: 0903 474 426
IČO: 45 741 735
IBAN: SK2109000000005047778648

Poprosíme NEpriniesť:
- ostré predmety;
- akúkoľvek pyrotechniku, zápalky, zapaľovač, chemikálie a iné životu nebezpečné látky;
- alkohol, cigarety a iné omamné látky;
- cenné drahé predmety (nechávame na zváženie rodiča mobilný telefón – k dispozícii bude
stála komunikácia s organizátorom! = organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie
telefónu // deťom sa telefón na začiatku dňa odoberá, dostanú ho len pri činnostiach, pri
ktorých ho budú potrebovať).
Dôležitá informácia opierajúca sa o vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 15. augusta 2007:
V rámci programu budú deti oboznámené s vnútorným poriadkom, bezpečnosťou a
pravidlami pri práci. V prípade opakovaného porušenia dieťaťom, má nárok organizátor
požiadať zákonného zástupcu o predčasné prevzatie dieťaťa bez nároku na vrátenie peňazí.
Strava
Zabezpečujeme deťom desiatu, obed, olovrant = plnohodnotnú stravu podľa výživových
pravidiel, pitný režim, ovocie.
Prosíme, aby deti prišli naraňajkované, resp. si raňajky priniesli.
Bližšie informácie: 0903 474 426, natalia.mazanova@mamatata.sk
Tešíme sa na deti veeeeeeľmi!
MÚZA, n.o.

VYHLÁSENIE
Počas celého leta dôkladne sledujeme a dodržiavame aktuálne platné uznesenia vlády SR a
mimoriadne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Rovnako aj vedenie budovy PBC,
reštaurácie – celého strediska, v ktorom sídli umelecké štúdio MÚZA Bratislava.
•

•
•
•

pri vstupe prosíme dodržať:
dezinfekcia rúk
meranie teploty;
nosenie rúšok – podľa aktuálnych nariadení;
prosíme upozorniť deti na prísne dodržiavanie hygienických opatrení;
akékoľvek podozrenie na príznaky ochorenia COVID 19 vyžadujeme okamžite
nahlásiť organizátorovi tvorivých dní – ten je povinný oboznámiť všetkých
účastníkov, ako aj príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
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PREHLÁSENIA rodičov
(odovzdajte pri nástupe dieťaťa na daný turnus spolu s KÓPIOU preukazu poistenca
zdravotnej poisťovne)

1) Beriem na vedomie, že účastník (moje dieťa) nie je organizátorom poistený (úraz, krádež).
Prosíme zvážiť a dieťa pripoistiť.

V Bratislave .............................

________________________

2) Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) súhlasím so spracovaním uvádzaných osobných údajov na účely MÚZA, n.o. a
zároveň súhlasím s ich poskytnutím výlučne organizátorom súťaží za účelom registrácie na
súťaže.
V Bratislave .............................

________________________
Podpis / Podpis zákonného zástupcu

3) Súhlasím / ako zákonný zástupca dieťaťa so spracúvaním fotografií, audiovizuálnych
záznamov z činnosti, vystúpení, súťaží na účely propagácie činnosti MÚZA, n.o. a ich
uverejnením na webovej a facebook stránke. Uvedený súhlas je platný až do písomného
odvolania.
V Bratislave .............................

________________________
Podpis / Podpis zákonného zástupcu

4) Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, a že príslušný orgán verejného
zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,
prišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie napr.
(COVID 19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie
s vyrážkami, ...). Zároveň vyhlasujem, že dieťa netrpí epileptickými záchvatmi, kardiovaskulárnym
ochorením, či iným závažným ochorením, pri ktorom sa neodporúča zvýšená pohybová aktivita. Pri
akomkoľvek podozrení aj počas účasti na tvorivých dňoch zodpovedne nahlásim stav dieťaťa či osôb
v jeho okolí.

MÚZA, n.o.
Ľ. FULLU 3, 841 05 Bratislava
email: muzabratislava@gmail.com, tel.číslo: 0903 474 426
IČO: 45 741 735
IBAN: SK2109000000005047778648
Som si vedomá/ý právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, som si vedomý /á/, že by
som sa dopustil /a/ priestupku podľa § 38 zákona č. 126/2006 Z.z o verejnom zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave ......................
(Prehlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni!)

________________________
Podpis zákonného zástupcu

5, UPOZORNENIE na zdravotný stav dieťaťa = ČO BY SME MALI VEDIEŤ!!!
Prekonané alebo chronické choroby, na ktorých príznaky treba dávať pozor:
.......................................................................................................................................................
Berie dieťa lieky? Aké? V akom časovom harmonograme?
.......................................................................................................................................................
Počas pobytu lieky nesmú byť u dieťaťa, odovzdajte ich, prosím, označené menom
a spôsobom podávania lieku vedúcemu!
6, Potvrdzujem, že moje dieťa:
je – nie je alergické / ak áno – uveďte, čo vyvoláva alergickú reakciu:
potravinové alergie .....................................................................................................................
iné (uštipnutie hmyzom, peľ, prach, slnečná alergia, opaľovací krém,....) ................
......................................................................................................................................................

________________________
Podpis zákonného zástupcu

