Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
IČ: 26600285
Telefon: 466 641 031, 030, 022; 736 512 613 - 616
E-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.ranapece-pce.cz

Vážení rodiče a příznivci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.,
jsme velmi rádi, že vás můžeme pozvat na zábavně - sportovní setkání pro celou rodinu, které organizuje
NADACE LENKY A ROMANA ŠMIDBERSKÝCH ve spolupráci se CEE Logistics a.s. a týmem Střediska rané péče
v Pardubicích o.p.s. - DEN PRO RANOU PÉČI.
Program, kterým účastníky provedou poradkyně rané péče, je určen klientům Střediska rané péče
v Pardubicích o.p.s. Celé odpoledne budou k dispozici zábavná stanoviště pro děti s úkoly a hrami různé
náročnosti, skákací hrad, různé sportovní aktivity a malování na obličej. Každá zúčastněná rodina obdrží drobné
piknikové občerstvení od NADACE LENKY A ROMANA ŠMIDBERSKÝCH, poukaz na cukrovou vatu nebo zmrzlinu
a nápoje od firmy Starbucks.
Součástí programu budou také sportovní aktivity. V areálu je k dispozici dětské a víceúčelové sportovní hřiště
s půjčovnou sportovních potřeb. Svou účastí můžete i Vy s celou rodinou podpořit Středisko rané péče
v Pardubicích o.p.s. zdoláním jednoho z vybraných okruhů během, chůzí nebo na nemotorovém dopravním
prostředku v části: Pomáhejme během! Aktivně zapojit se můžete i do volejbalového utkání.

DEN PRO RANOU PÉČI proběhne v sobotu 21. 9. 2019 od 12:30 do 17:00 hodin
v multifunkčním Parku Na Špici v Pardubicích: www.naspici.eu
Nejbližší parkoviště je dostupné v ulici U Mlýnů (za objektem Automatických mlýnů podél řeky Chrudimky,
parkovné se v sobotu hradí do 12:00 hodin) - vyznačeno v orientačním plánku.
Do parku vede šest přístupových cest - vyznačeno v orientačním plánku. Cesta od parkoviště bude označena.
Areál parku i nejbližší okolí je dobře sjízdné pro kočárky a vozíky.
Přihlášení k účasti do pátku 6. 9. 2019 telefonickou, emailovou nebo osobní formou je podmínkou účasti.
Kapacita účastníků je omezena.
V přihlášce uveďte: jméno a příjmení dítěte, celkový počet dětských a dospělých účastníků a Váš aktuální
telefonický kontakt, případně zájem o účast ve zlatém nebo stříbrném okruhu běhu - chůze - jízdy.
Bronzového okruhu se lze zúčastnit bez předchozího přihlášení. V cíli obdrží všichni účastníci běhů symbolické
poukázky v různých hodnotách, jejichž odevzdáním podpoří Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Zahájení programu: Registrace přihlášených účastníků bude probíhat v čase od 12:30 hodin v areálu Parku
Na Špici na recepci u krytého griloviště - vyznačeno v orientačním plánku.
Výstup z lodi pro účastníky Vodáckého kurzu - molo na řece Labe - vyznačeno v orientačním plánku.
S sebou: Pohodlné (sportovní) oblečení a obuv dle aktuálního počasí, pláštěnku nebo nepromokavou bundu
pro případ přeháněk, náhradní oblečení (obuv) pro děti, opalovací krém, pokrývku hlavy, dostatek tekutin,
svačinu, deku vhodnou pro posezení v trávě a další vybavení pro pobyt v přírodě, v případě zájmu vlastní
nemotorový dopravní prostředek (kolo, odrážedlo, kolodrážedlo, kočár, koloběžka) a cyklistická přilba.
Sportovní vybavení (míče, pálky) lze bezplatně zapůjčit na označeném místě. Zodpovědnost za zapůjčené
vybavení nesou rodiče (případně jiný doprovod) a vrací jej v domluveném čase.
V areálu parku jsou k dispozici toalety (včetně bezbariérových) a zdroj pitné vody, přítomen bude zdravotník.
V blízkosti areálu parku je možné zakoupit občerstvení v restauraci U Lupťáka, v kavárně a cukrárně Epifany
patisserie nebo v pekárně a bistru Optimista - v době konání akce by měly být v provozu.
Ukončení programu: Na závěr odpoledne bude možné posedět společně u ohně, případně si opéci například
vlastní uzeninu. Opékací pruty budou na místě k zapůjčení. Program bude ukončen v 17:00 hodin.
Přihlášky přijímá a všechny dotazy zodpoví:
Mgr. Martina Petelíková: telefon - 730 891 141; email: petelikova@ranapece-pce.cz
Těšíme se na vaši účast a věříme, že si odpoledne s námi dokonale užijete.
Tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., NADACE LENKY A ROMANA ŠMIDBERSKÝCH a CEE Logistics a.s.

Orientační plánek:
Přístupové cesty do Parku na Špici a nejbližší parkoviště

Registrace účastníků - Kryté griloviště

Areál Parku Na Špici

