
jméno

e-mail

muzeum/instituce

mobilní tel. (pro případ dotazů)

Přihlašuji se na 25. Dolnorakouský muzejní den a zúčastním se:

   konference v hotelu Althof Retz v sobotu, 14. března 2020 od 9.00 hod.
   oběd v hotelu Althof Retz

 Exkurze 15.00 hod.   Exkurze 16.15 hod.
 Muzeum Retz (D)  Muzeum Retz (CS/D)
 Historická prohlídka města a radnice (CS/D)  Historická prohlídka města a radnice (D)
 Zážitkové sklepení Retz (D)  Zážitkové sklepení Retz (CS)
 Muzeum jízdních kol Retz (CS/D)  Muzeum jízdních kol Retz (D)

 17.30 hod.: bezplatný transfer Retz (zastávka ve spodní části náměstí) – Premium Hotel Znojmo

 19.00 hod.: večeře Premium Hotel Znojmo (na vlastní náklady)

   Zúčastním se oba dny a potřebuji ubytování v hotelu Premium Hotel Znojmo  
 (pokud budu mezi prvními 40 přihlášenými, bude můj pokoj zcela uhrazen –  
 potvrzení bude zasláno e-mailem)

   konference v Louckém klášteře ve Znojmě v neděli, 15. března 2020 od 9.30 hod.
   oběd v Louckém klášteře ve Znojmě 

 Exkurze 14.30 hod.   Exkurze 15.45 hod.
 Jihomoravské muzeum (D)  Jihomoravské muzeum (CS/D)
 Dům umění (CS/D)  Dům umění (D)
 Prohlídka města (D)   Prohlídka města (CS/D)
 Loucký klášter (CS/D)  Loucký klášter (D)

 17.00 hod.: bezplatný transfer Znojmo – Retz

 Potřebuji bezbariérový přístup   v Retzu   ve Znojmě

Muzea v pohybu.  
Impulzy. Interpretace. Interakce  
Přihláška na 25. Dolnorakouský muzejní  
den v Retzu a ve Znojmě 14./15. března 2020

E-Mail: fortbildung@noemuseen.at | Tel.: +43 2742 90 666 6116 | Fax: +43 2742 90666 6119
Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, Neue Herrengasse 10, A-3100 St. Pölten
Přihlášení je možné do 6. března 2020. Prosím vyplňte přihlašovací formulář pro každého účastníka samostatně!

 Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro vytvoření prezenční listiny (jméno, organizace, e-mail) a zhotovení jmenovky.  
Pokud souhlas neudělíte, nebudete uvedeni na prezenční listině a neobdržíte jmenovku. Máte právo vyžadovat informace, opravu údajů, 
jejich vymazání a odvolání uděleného souhlasu. Vaše požadavky zasílejte prosím písemně na datenschutz@noemuseen.at.  
Další informace o ochraně osobních údajů naleznete zde: www.noemuseen.at/datenschutzerklaerung/
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