
HANDLOVSKÉ GITARY 2020

Termín konania: 11. a 12. jún 2020

 
Harmonogram súťaže 

11. jún /štvrtok/ do 18. hod. príchod, ubytovanie                         
19. hod. otvorenie súťaže, slávnostný koncert

12. jún /piatok/                                                      
08.00 hod. – 09.00 hod. raňajky
09.30 hod. – 12.00 hod. súťaž
12.00 hod. – 13.00 hod. obed
13.00 hod. – 16.00 hod. súťaž
16.00 hod. – vyhodnotenie, guláš na záhrade školy

Záväznú prihlášku, účastnícky poplatok a program treba poslať najneskôr do 30. 04. 2020 poštou na adresu:

ZUŠ v Handlovej
Poštová 58

                972 51 Handlová

alebo e-mailom vyplnenú prihlášku spolu s oskenovaným potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku na adresu:

zuskaha@gmail.com

Účastnícky poplatok je 15€ na každého súťažiaceho, pedagóga aj pozorovateľa (strava a ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom 
poplatku).



Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Základná umelecká škola, Handlová, so sídlom Poštová 58 Handlová, 97251, IČO: 36126845 si Vás dovoľuje informovať, že 
v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať 
prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom 
propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) 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). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na 
webovom sídle prevádzkovateľa – Základná umelecká škola, Handlová facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Ako 
dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.

Prihláška
              

Objednávka stravy na 12. 06. 2020
Raňajky 2,50 €
Obed 5,00 €
Večera 3,00 €

Počet

Raňajky

Obed

Večera

Celkovo uhradená suma za stravu: ..........................€

Ubytovanie :

Je možné zabezpečiť po dohovore. Možnosti sú : internát, penzión, hotel.



Škola Pedagóg
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