УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ХАТОРУМОВ МУЗИЧКИ
ОН ЛИНЕ ИСПРАЋАЈ ПРЕМИНУЛИХ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19

1. Молбу за Хаторумов музички испраћај он лине може послати било која
пунолетна особа уз своју скенирану личну карту; уз пријаву треба доставити
датум и место рођења покојника, занимање и узрок смрти. Пријава се шаље
на меил office@hatorum.com

2. Уз молбу је потребно доставити следећу документацију: скенирану умрлицу
или потписан информисани пристанак од брачног друга, пунолетног детета ,
старатеља преминулог, директора установе у којој је запослен или
претпостављеног у случају војске и полиције (својство са покојником мора
бити документовано).
3. Уз пријаву, потребно је доставити списак особа које желе да присуствују
испраћају са њиховим меиловима и музиком/музичким жанром који их
везује за покојника или музиком за коју се сам покојник за живота изјаснио
да жели да буде испраћен

4. У случају да пријављени учесници не доставе своју музику за испраћај,
музикотерапеути Хаторума ће припремити пригодну музику. Сам музички он
лине испраћај покојника ће бити вођен од стране сарадника Хаторума,
чланова Удружења музикотерапеута Србије, а осмишљен као група подршке.
5. Пријаву и комплетну документацију за музички испраћај треба послати
најмање 48 сати раније.
6. Најмањи број пријављених за музички испраћај је једна особа, максималан
број учесника није лимитиран.

7. Музички испраћај за једног покојника се може организовати више пута.
8. Музички испраћаји се орханизују радим даном и викендом од 12-19h , а цена
услуге је 12000 рсд. Новац се уплаћује на жиро рачун Хаторума 160-32634465, а доказ о извршеном плаћању треба доставити са пријавом.
9. Распоред испраћаја ће бити на www. hatorum.com/ muzički ispraćaji/raspored
и на ФБ страни Центар Хаторум за ожелошћену децу и одрасле
10. Снимак музичког испраћаја биће доступан присутнима.
11. Уколико се испраћај откаже 48 сата раније, биће омогућен повраћај новца у
износу 50%.
12. Сви лични подаци и пратећа документација, биће заштићени.
13. Непотпуна документација неће бити разматрана.

Београд, 15.април 2020.

