Pozvánka
k účasti na celostátním ozdravném pobytu
společnosti lidí malého vzrůstu

PALEČEK
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte nám, abychom vás pozvaly k účasti na již 21. ročníku tradičního setkání rodičů s dětmi
společnosti lidí malého vzrůstu Paleček.
Termín konání:



příjezd v sobotu 17.8. v dopoledních hodinách, oběd zajištěn (ubytování po úklidu, cca 14:00)
odjezd v sobotu 24.8. dopoledne

Místo konání:


17. – 24.8.2019

Rekreační středisko TRNÁVKA

středisko leží v oblasti Českomoravské vrchoviny mezi obcemi Červená Řečice a Želiv v okrese
Pelhřimov na břehu vodního díla Trnávka ve výšce 422 m.n.m.

Příjezdové trasy:



z Prahy po D1 – sjezd 75 – Hořice – Senožaty – Křelovice – červená Řečice – přes most směr
Želiv – před Želivem v lese odbočka doprava na r.s. Jindřich Muller/Trnávka
z Brna po D1 – sjezd 81 – směr Želiv – Lhotce – Vitice – Želiv – směr Červená Řečice. Nad
Želivem v lese doleva na r.s. Jindřich Muller/Trnávka

Platební podmínky:




dospělý 470kč/den
dítě do 15 let 370kč/den
dítě do 2 let zdarma

Cena zahrnuje ubytování s plnou penzí + svačinu a pitný režim pro děti po celý den. Platba se provádí
na místě v hotovosti.
Dotace:


s přihlédnutím k současné finanční situaci společnosti Paleček můžeme poskytnout příspěvek
na pobyt ve výši 100% všem Palečkům (Palečkem je řádný člen s diagnózou kostní
dysplásie; řádným členem je každý, kdo má podanou přihlášku a zaplacený členský příspěvek)



individuální slevové výjimky vyhrazeny po konzultaci s výborem společenství

K účasti jsou srdečně zvány nejen rodiny s dětmi, ale všichni členové Palečka, po dohodě i
další rodinní příslušníci. V případě naplnění kapacity mají však Palečkové přednost spolu s
těmi, kteří se budou účastnit celého pobytu.

Program:

“Vesmír”
V sobotu 17.8. po obědě bude probíhat ubytování, děti budou mít volný program, a rodiče doladí
plánované aktivity viz. níže.
Ideovou náplň letošního táborového pobytu jste si odhlasovali sami, pro mnohé z vás tedy nebude
překvapením, že se budeme dotýkat tématu přímo hvězdného… Velmi nezávaznou a zábavnou formou
bychom rády dětem blíže představily planety naší sluneční soustavy, hvězdy, ale take jednotlivá
znamení různých horoskopů.

Každý den tak bude pro děti připraven program, čímž prosím rodiče, aby se na tento pobyt připravili a
vybavili děti vhodnými kostýmy. Pro samotné rodiče je tato aktivita dobrovolná, a však velmi vítaná.
Program nebude povinný. Jde o recesi, trochu poznání, a především zábavu. Řízená činnost bude
zabírat vždy jen část dne, děti tak budou mít dostatek prostoru pro svou osobní zábavu. Samozřejmě
je podmíněn jejich dostatečnou účastí.
Během pobytu provedeme jeden či dva výlety autobusem na nepříliš vzdálené atrakce. A vzhledem k
úspěchu, který jsme zaznamenali v minulém roce, nás opět čeká jeden volný den pro vlastní aktivity.
Jako tradičně počítáme i se sportovním turnajem pro dospělé a noční bojovkou… Ozdravné masáže
jsou zatím v jednání, bližší informace upřesníme na místě.
Vaše nápady, připomínky a dotazy jsou vítány, a rádi je zařadíme. Prosím tedy o jejich zaslání co
nejdříve. Vezměte s sebou také pracovní pomůcky – šití, nůžky, fixy, barvičky, nářadí, sportovní
potřeby… Vděční budeme i za drobnosti a dárky do soutěží, a pomoc při přípravě programu i jeho
realizaci, propriet a dekorací…
ZÁVAZNÉ přihlášky, prosím, zasílejte na níže uvedenou adresu, a to nejpozději do
30. Června 2019.
Krásné léto a na shledanou v Trnávce,
Blanka Kubelková, Eva Hončíková
Tel: 602 251 525

e-mail: bkubelkova@gmail.com

