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PhDr. Magdaléna Bekessová 
Riaditeľka 
Vajanského 72/4 
058 01 Poprad 

V Poprade, dňa 25.9.2012 

Vec: Žiadosť - objednávka. 

Týmto sa obraciame na Vás so žiadosťou - objednávkou na priestor vo Vašej zasadacej 
(konferenčnej) miestnosti za účelom usporiadania výstavy exotického vtáctva (papagájov). 
Termín uskutočnenia výstavy: 
12.10.2012 v čase 9,00 - 17,0 hod. /piatok/ - vstup pre deti predškolského a školského 
zariadenia - bez vstupného, vstup pre ostatných návštevníkov - dobrovoľné vstupné, 
13.10.2012 v čase 9,00 - 17,0 hod. /sobota/ - vstup pre ostatných návštevníkov - dobrovoľné 
vstupné, 
14.10.2012 v čase 9,00 - 15,00 hod. /nedeľa/ - vstup pre ostatných návštevníkov - dobrovoľné 
vstupné. 

Výstavu chceme zrealizovať v spolupráci s PODTATRANSKÝM MÚZEOM 
v Poprade. 

Prenajatý priestor postačuje bez vybavenia nábytkom. Postačuje temperovanie 
na cca 15° C. Zariadenie pre výstavu zabezpečíme z vlastného výstavného zariadenia. Práce 
na zriadení (ukončení) výstavy, ako aj usporiadateľské povinnosti počas výstavy 
a propagáciu výstavy zabezpečíme svojpomocne s členmi našej základnej organizácie. 
Ochrana prenajatého priestoru nám vyhovuje pri súčasnom vybavení signalizáciou. 
Naša základná organizácia je neziskovou organizáciou s počtom 14-tich členov a organizačne 
je začlenená do Oblastnej organizácie Poprad patriacej pod Slovenský zväz chovateľov. 
Našou výstavou chceme prispieť k zvýšeniu záujmu deti a mládeže o prírodu a chov 
exotického vtáctva. 
Prosíme o stanovenie poplatku za prenájom miestnosti a Vašich podmienok počas konania 
výstavy. 
Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujeme. 
S úctou 

Ing.Ján < 
predseda ZO L J A U L \ — / I U P I CIVU 

Kontakt: 
Adresa pre poštový styk: Železničná 17. 059 21 Svit 
Telefón: 0905/224344 



Podtatranské múzeum v Poprade, Vaianského 72/4, 058 01 Poprad 

Základná organizácia 
EXOTY - POPRAD 
Železničná 17 
059 21 S V I T 

Poprad, 8.10. 2012 

VEC 
Objednávka - odpoveď. 

Na základe Vášho listu zo dňa 25.9.2012 uvádzame nasledovné. Podtatranské múzeum 
v Poprade súhlasí so zapožičaním priestoru zasadacej miestnosti za účelom usporiadania 
krátkodobej výstavy exotického vtáctva v termíne 12. 10. - 14. 10. 2012. Výšku poplatku 
stanovujeme na 120 - EUR a dodržaním nasledovných podmienok. 

- vchod(východ) na výstavu bude zo zadnej strany múzea (prístavba) po schodoch 
- všetky zapožičané priestory udržiavať v maximálnej čistote 

chrániť zapožičaný majetok pred stratou, poškodením a zničením 
počas výstavy dodržiavať zákaz vjazdu a parkovania v areáli Podtatranského múzea 
v Poprade s výnimkou jedného osobného automobilu usporiadateľa, prípadne 
automobilu imobilného návštevníka 

- šetriť energiami (voda, elektrina) 
- dodržiavať dohodnutý čas otvorenia výstavy, pri odchode uzamknúť a zabezpečiť 

budovu a uzamknúť bráničku múzea 
- po ukončení výstavy odovzdať zapožičané priestory v pôvodnom stave, vrátiť kľúče 

od budovy a zadnej bráničky 

Podtatranské múzeum v Poprade nenesie zodpovednosť za stratu, uhynutie a pod. 
vystavovaného vtáctva, ani za poškodenie, prípadne stratu majetku vystavovateľa. 

PODTATRANSMUZ; 
S UCtOU VajanskiM 

05 S 01 ?GJ 
IČO: 37 Tí 

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 

riaditeľka 


