Vážení rodiče a přátelé,
lyžování se stalo již tradiční akcí Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., na kterou si Vás dovolujeme
pozvat.
Lyžařské kurzy proběhnou 15. 1. - 17. 1. 2021 (pokud počasí a situace dovolí)
ve Ski areálu Černá Voda u Orlického Záhoří.
Každé rodině se bude věnovat jeden odborně vzdělaný instruktor. Výcvikový blok bude proložen
přestávkami. Vše se budeme snažit maximálně přizpůsobit individuálně Vašim potřebám.
V rámci projektu je pamatováno i na potřebné vybavení. Pro účastníky bude možnost zapůjčit
kompletní lyžařské vybavení dle Vaší konkrétní potřeby v Prodejně a půjčovně sportovních potřeb
Wiki ve Slatiňanech v termínu od 19.10. – 23. 10. 2020. (Pokud termín půjčovny nevyhovuje, lze individuálně
domluvit změnu s koordinátorkou projektu.)

Vybavení: přilba (povinná) – při zkoušení velikosti je vhodné mít s sebou kuklu nebo tenkou čepici bez
bambulí pod přilbou, sjezdové lyže (stojící lyžaři), sjezdové boty (stojící lyžaři) – teplejší ponožky
s sebou, zejména sedící lyžaři mohou ocenit lyžařské brýle, u stojících lyžařů je na zvážení chránič
páteře. Toto půjčovné bude hrazeno v rámci projektu.
Pomůcky a veškeré vybavení bude pro Vás připraveno v první den Vašeho lyžování
na svahu. Zodpovědnost za zapůjčené a převzaté věci od řešitelky-koordinátorky Bc. Radky
Chudomské, DiS. do okamžiku opětovného navrácení řešitelce-koordinátorce mají rodiče/doprovod
dítěte.
V rámci projektu je hrazena permanentka pro jednu doprovázející osobu. Velmi se osvědčilo, když si
rodiče přivezou své lyže a do lyžování s dětmi se aktivně zapojí. (Rodiče si můžou lyže za vlastní finanční
prostředky také zapůjčit ve Wiki).
Po velikém ohlasu z minulého roku jsme pro vás zarezervovali celý penzion. Ubytování, stravné
i občerstvení na svahu si budete hradit sami. Z důvodu kapacity penzionu a návaznosti na lyžování musí
být ubytování řešeno prostřednictvím řešitelky-koordinátorky.
Přihlášky na lyžování nutné. Kontakt: Bc. Radka Chudomská, DiS., telefon: 734 314 523,
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Těšíme se na Vaši účast
a věříme, že si lyžování s námi dokonale užijete.
Tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

