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Informácie a pokyny pre rodičov / zákonných zástupcov detí prihlásených  
na letné aktivity ARS et AMOR v Stredoslovenskej galérii 
 
Vážení rodičia,  
ďakujeme za vašu dôveru a prihlásenie vášho dieťaťa na letné aktivity ARS et AMOR 
v Stredoslovenskej galérii. 
 
Cyklus letných aktivít sa začína v pondelok 17. augusta 2020 od 8.30 hod.  
Príchod detí je každý deň od 8.30 hod. do 9.00 hod. do Vily Dominika Skuteckého, Horná 55, 
Banská Bystrica. 
 
Rodičia / zákonní zástupcovia privedú v pondelok svoje dieťa osobne, odovzdajú dieťa 
zamestnankyniam Stredoslovenskej galérie (lektorky: Martina Martincová, Zuzana Medzihorská) 
a odovzdajú im podpísaný Informovaný súhlas rodiča / zákonného zástupcu (len 1. stranu tlačiva, 
ktoré nájdete na web stránke www.ssgbb.sk/programy/) a prefotenú kartičku poistenca dieťaťa.  
 
Pri preberaní detí sa lektorky budú riadiť aktuálnymi hygienickými predpismi (odporúčané meranie 
teploty, dezinfekcia rúk, odstup 2 m atď.)  
Ukončenie denného programu je o 16.00 hod. a odovzdanie detí rodičom je do 16.30 hod., tiež vo 
Vile Dominika Skuteckého. Počet detí v skupine je 10.  
 
Podľa programu deti budú väčšinu času tráviť v záhrade Vily Dominika Skuteckého, v ďalších dvoch 
budovách Stredoslovenskej galérie (Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25; Bethlenov dom, Dolná 8, 
Banská Bystrica) a v mestských parkoch. Presun skupiny bude zabezpečovaný pešo.  
 
VŠEOBECNÉ POKYNY:  
Prosíme priniesť dve rúška, prezuvky, pršiplášť a dieťa obliecť podľa aktuálneho počasia (pokrývka 
hlavy, mikina...).  
Osobné veci odporúčame zabaliť do ruksaku. Prosíme vás, aby ste svoje dieťa obliekali pohodlne a 
primerane počasiu. Deti sa môžu zašpiniť pri aktivitách s farbami a rôznymi materiálmi. 
 
V prípade, že vaše dieťa spôsobí materiálnu škodu, bude ju rodič povinný uhradiť.  
Nedávajte prosím deťom veľa vecí a cenné veci. Za stratu cenných vecí a mobilných telefónov 
Stredoslovenská galéria nezodpovedá.  
 
STRAVOVANIE: obed pre vaše dieťa bude zabezpečený v reštauračnom zariadení v centre mesta 
Banská Bystrica, s dodržaním opatrení platných pre prevádzky spoločného stravovania. 
Odporúčame pribaliť pre dieťa desiatu a olovrant a nápoj v umelohmotnej fľaši. V priebehu dňa 
bude zabezpečený pitný režim.  
 
POISTENIE: počas podujatia bude vaše dieťa poistené základným úrazovým poistením  
 
CENA: 70,- € zahŕňa: poistenie, obed, pitný režim, materiál na tvorivé aktivity a iné náklady na 
program 
 
PRIHLÁŠKU nájdete na web stránke Stredoslovenskej galérie - www.ssgbb.sk/programy/. 
Kontaktujte prosím lektorky (M. Martincová, Z. Medzihorská, kontakt: edukacne@sgb.email, 
048/470 16 24, 0917 294 527), ktoré Vám potvrdia zaradenie dieťaťa do cyklu letných aktivít alebo 
Vás budú informovať v prípade naplnenia kapacity podujatia. Dieťa môžete prihlásiť do 31. 7. 2020, 
prípadne do naplnenia max. počtu účastníkov. 
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Vyplnenú a oskenovanú prihlášku im potom zašlite mailom alebo odovzdajte osobne 
v administratívnom sídle Stredoslovenskej galérie (Dolná 8, Banská Bystrica) alebo zašlite poštou.  
 
POPLATOK za letné aktivity poukážte na účet č. SK71 8180 0000 0070 0038 9572 po potvrdení 
prijatia dieťaťa na letné aktivity Stredoslovenskej galérie. Do poznámky prosím uveďte meno 
a priezvisko dieťaťa. 
Poplatok môžete uhradiť aj osobne v administratívnom sídle Stredoslovenskej galérie (Bethlenov 
dom, Dolná 8, Banská Bystrica, v utorok až piatok v čase 10.30 – 12.00 a 12.30 - 18.00 hod). 
 
Poplatok je potrebné uhradiť do 10 dní od prihlásenia dieťaťa do denného tábora 
a potvrdenia prijatia dieťaťa. V prípade neuhradenia poplatku bude vaše dieťa vyradené zo 
zoznamu účastníkov.  
 
Storno poplatky pri zrušení účasti dieťaťa na letných podujatiach SSG  
Pri odhlásení z letných aktivít do 12. 8. 2020 Vám vrátime plnú sumu, 5 a menej dní pred nástupom 
si budeme účtovať storno poplatok 50 % z ceny za letné aktivity a v deň nástupu alebo počas 
trvania letných aktivít sa platba nevracia (okrem zdravotných dôvodov). 
 
 
Tešíme sa na zážitkový týždeň s vašimi deťmi.  
 
 
S pozdravom, 
 
 

Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD.  
riaditeľ Stredoslovenskej galérie 
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