Vážení rodiče a přátelé,
v letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky prostřednictvím Burzy filantropie – Chrudim
2015 na projekt „Já chci také lyžovat, aneb lyžování dětí s handicapem II“
V zimě 2015/2016 uspořádáme celkem 3 LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY.
Výcviky proběhnou od 8. – 14.2.2016 – přesné dny budou určeny s ohledem na potřeby zájemců.
Výcvik bude probíhat ve Skiareálu Hlinsko v Čechách.
Každé rodině se bude věnovat 1 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 půjčovně lyží WIKI Slatiňany v termínu
od 16.11. – 20.11.2015.
Vybavení: přilba (povinná) – při zkoušení velikosti je vhodné mít s sebou kuklu nebo tenkou čepici bez
bambulí pod přilbu, 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 zapůjčené vybavení bude pro vás vždy připraveno na svahu.
Zodpovědnost za zapůjčené a převzaté věci od koordinátorky mají rodiče do okamžiku opětovného předání
vybavení koordinátorce.
V rámci projektu je hrazena permanentka pro 1 doprovázející osobu. Velmi se osvědčilo, když si
rodiče přivezou své lyže a do lyžování s dětmi se aktivně zapojí.
Občerstvení není hrazeno v rámci projektu, ale je možno jej na místě zakoupit.
Osobně můžeme vaše otázky zkonzultovat 10.11.2015 v rámci Dne otevřených dveří Střediska
rané péče v Pardubicích o.p.s. Ve Středisku bude přítomna koordinátora projektu od 10:00 do 11:00 hodin
Přihlášky na lyžování nutné.
Kontakt: Bc. Radka Chudomská, DiS., telefon: 603 530 646, e-mail: lyzovaniranapece@seznam.cz
Těšíme se na vaši účast a věříme, že si lyžování s námi dokonale užijete.
Koordinátorka projektu Radka Chudomská
a tým poradkyň Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

Projekt podpořil: Pardubický kraj, Dvořák-střechy s.r.o., SOSTAF s.r.o.,
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Mediální partner projektu: Rádio Černá Hora

