
Agentúra MTerapio, Alica Sňahničanová - MTerapio, Šancová 27, 831 04 Bratislava - Nové Mesto 

PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA NA HUDOBNÍČEK 2019 

Dolu podpísaní zákonný zástupca dieťaťa ako objednávateľ týmto záväzne prihlasuje svoje dieťa na 
Hudobníček organizovaný zo strany Agentúry MTerapio v Bratislave so sídlom Šancová 3574/27, 
831 04 Bratislava - Nové Mesto, ktorý sa bude konať v termíne od 01.10.2019- 31.5.2020, v MŠ 
Švantnerova*** v súlade so Všeobecnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii u riaditeľa MŠ.  

Meno a priezvisko prihlasovaného dieťaťa: 
…………………………………………………………………………………………………………                          
Adresa trvalého pobytu dieťaťa: 
…………………………………………………………………………………………………………   
Dátum narodenia dieťaťa: 
………………………………………………………………………………………………………..
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa: 
………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt na zákonného zástupcu dieťaťa (tel. č. ,email )
………………………………………………………………………………………………………… 

Termín konania kurzu Hudobníček:  01.10.2019- 31.5.2020                                                                                    
Miesto konania kurzu Hudobníček: MŠ Švantnerova***Švantnerova 1, 841 01 Bratislava            
Výška príspevku za kurz Hudobníček: 20€/ mesiac               
                                                    

Zákonný zástupca svojím podpisom na tejto prihláške potvrdzuje, že hore uvedené údaje sú úplné a 
pravdivé a že súhlasí s termínom, miestom konania kurzu Hudobníček a s výškou príspevku za 
tento kurz.  
Zákonný zástupca svojím podpisom na tejto prihláške zároveň potvrdzuje, že si prečítal Všeobecné 
zmluvné podmienky kurzu, riadne sa s nimi oboznámili a bezvýhradne a v plnom rozsahu s nimi 
súhlasí.  

V Bratislave dňa ......................................                                ……..……………………………… 
          Podpis zákonného zástupcu 



DOHODA O ÚČASTI NA KURZE HUDOBNÍČEK

Organizátor: Alica Sňahničanová - MTerapio so sídlom Šancová 27 , 831 04 Bratislava zapísaná v 
ŽRSR, IČO:51958821, DIČ 1079475122 , v ktorej mene koná BcA. Alica Sňahničanová,  

(ďalej len „organizátor“)  

Zákonný zástupca:  

meno a priezvisko :  …………………………………………………………………………………                                 
dátum narodenia:  …………………………………………………………………………………                      
bydlisko:  ………………………………………………………………………………… 

(ďalej len „zákonný zástupca“)  

Názov kurzu:   Hudobníček 

Miesto konania:  MŠ Švantnerova, Švantnerova 1, 841 01 Bratislava                                                                                                                                   

Termín konania kurzu: 01.10.2019- 31.05.2020 

Účastnícky poplatok:   20€/mesiac 

Organizátor a zákonný zástupca sa touto dohodou dohodli na tom, že organizátor zorganizuje pre 
dieťa zákonného zástupcu kurz Hudobníček v mieste a termíne vyššie uvedenom a zákonný 
zástupca sa zaväzuje uhradiť organizátorovi za účasť na kurze uvedený účastnícky poplatok za tieto 
obdobia: 1.10.2019 - 31.12.2019 (60€), 1.1.2020 - 31.3.2020 (60€), 1.4.2020 - 31.5.2020 (40€) a to 
vždy pred nástupom dieťaťa do  nového obdobia kurzu Hudobníček na účet organizátora vedený v 
Slovenskej sporiteľni, a.s. č. IBAN SK 12 0900 0000 0051 4957 0901. 

V Bratislave dňa ……………………….. 

…………………………….                       ……………………………….. 
Zákonný zástupca       Alica Sňahničanová - MTerapio                


