
        Prihlasujem osobu (osoby) na 24. Dolnorakúsky deň múzeí. 

        Zúčastním (zúčastníme) sa na:

☐  dopoludňajšom programe konferencie 
☐  obede v Archíve zámku Marchegg

        15.00 hod:
☐   pohľade do zákulisia zámku Marchegg (N)
☐   prehliadke bocianích hniezd s krátkym výkladom o kolónii (SK/N)
☐   prehliadke vlastivedného múzea (N) 
☐   prehliadke mesta (SK/N)

        16.00 hod:
☐   pohľade do zákulisia zámku Marchegg (SK/N)
☐   prehliadke bocianích hniezd s krátkym výkladom o kolónii (N)
☐   prehliadke vlastivedného múzea (SK/N)
☐   prehliadke mesta (N)  

☐   od cca 17.00 hod. na príjemných dozvukoch vo vidieckej reštaurácii Nagl-Hager 
        (na vlastné náklady)

☐ Potrebujem/potrebujeme využiť kyvadlovú dopravu od železničnej stanice 
        na miesto konania podujatia
        (kyvadlová autobusová doprava obce Marchegg premáva viackrát medzi 8.00 a 9.00 hod.
        ako aj medzi 16.00 a 17.00 hod. na trase železničná stanica – zámok – železničná stanica)
        
        Meno (mená) spolu s názvom múzea/inštitúcie a e-mailovou adresou/adresami:

☐     Súhlasím (súhlasíme) s použitím uvedených údajov na vyhotovenie zoznamu účastníkov (s menom, organizáciou, e-mailovou 
           adresou) a menovky. Neudelenie súhlasu bude mať za následok, že nebudete uvedený/uvedená na zozname účastníkov a 
            nedostanete menovku. Máte právo na informácie, korekcie, vymazanie ako aj vznesenie námietky proti spracovaniu údajov. 
           Požiadavky uveďte, prosím, na stránke datenschutz@noemuseen.at. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na stránke:
           www.noemuseen.at/datenschutzerklaerung

                                                        

Prihláška na 
24. Dolnorakúsky deň múzeí 
v Marcheggu v nedeľu 24. marca 2019

E-Mail: fortbildung@noemuseen.at 
Tel.: +43 2742 90 666 6116 
Fax: +43 2742 90 666 6119

Museumsmanagement Niederösterreich GmbH 
Neue Herrengasse 10/3, A-3100 St. Pölten

Prihlášku, prosím, odoslať do 15. marca 2019

Zbierky 
online. 
— Inventarizácia  
— Digitalizácia 
— Prezentácia
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