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Vážení rodiče,
také v letošním roce pro Vás připravujeme 4denní Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem
v Hostýnských vrších, na který bychom Vás rádi pozvali.
Pokud epidemiologická situace dovolí, proběhne pobyt ve dnech 17. - 20. 6. 2021 v nádherné přírodě
Hostýnských vrchů nedaleko Zlína.
Ubytování je zajištěno v bezbariérovém hotelu Na Trojáku v Hošťálkové: http://www.natrojaku.cz/.
Účastníkům akce je hrazena snídaně, večeře, instruktoři a potřebné vybavení na netradiční aktivity:
jízdu na speciálních buginách, kolečkových plachetnicích a jízdu se psím spřežením. Tyto outdoorové
aktivity budou realizovány v přilehlém okolí hotelu.
Náklady na dopravu do místa ubytování a dopravu na jednotlivé aktivity si hradí účastníci také sami.
Program bude dále doplněn, dle počasí a aktuální situace, o návštěvu Filmových ateliérů ve Zlíně s možností
vytvoření vlastní animované pohádky, návštěvu ZOO Zlín a plavecké aktivity pod vedením instruktorky
plavání Bc. Radky Chudomské, DiS. Vstupné na tyto aktivity si hradí účastníci sami.
Přihlášky jsou závazné a nutné. Kapacita účastníků je omezena.
Pobyt proběhne v mimořádném režimu:
Budou dodržována všechna preventivní opatření pro zamezení šíření infekčních onemocnění
(včetně onemocnění COVID-19).
Před zahájením pobytu, dne 17. 6. 2021, předloží všichni účastníci prohlášení o bezinfekčnosti a, v souladu
s aktuální podobou nařízení Vlády ČR a MZČR, doklad o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19
nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, který není starší 90-ti dnů, nebo zprávu o absolvování
antigenního nebo PCR testu s negativním výsledkem ze dne 16. nebo 17. 6. 2021. Test může být proveden
v akreditované laboratoři, případně na místě, těsně před zahájením pobytu, antigenní samotestovací
soupravou.
Bližší informace a přihlášení mailem nebo telefonicky v termínu do 31. 5. 2021:
Bc. Radka Chudomská, DiS.:
telefon: 734 314 523, e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Těšíme se na Vaši účast a věříme, že si pobyt s námi dokonale užijete.
Bc. Radka Chudomská, DiS.
řešitelka a koordinátorka projektu
a tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

