Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A, Opava 747 05 zve na

VÍKENDOVKA V KARLOVĚ POD PRADĚDEM
PÁ 16. 11. – NE 18. 11. 2018
Odjezd:

pátek 16. 11. 2018 (cesta soukromým autobusem)
15:30 hodin na autobusovém nádraží Ostrava-Svinov
16:30 hodin u ELIMU v Opavě
neděle 18. 11. 2017
cca 15:00 hodin u ELIMU v Opavě
cca 16:00 hodin na autobusovém nádraží Ostrava-Svinov

Příjezd:

Místo akce:
Karlov pod Pradědem, chata Edison
https://chata-edison-moravka.hotel.cz/
Program: bude uzpůsoben počasí. Výlety v přírodě,
sportovní aktivity, soutěže aj.
Stravování: Pro děti je připravena strava 5x denně a
celodenní pitný režim. První den začínáme večeří a
končíme obědem poslední den.
Zdravotnická dokumentace: Každé dítě musí mít svou
kartičku zdravotní pojišťovny a čestné prohlášení
(součást přihlášky). Tyto dokumenty na srazu před
odjezdem odevzdá koordinátorce akce.
Podmínky účasti: Děti v náhradní rodinné péči, jejichž pěstouni mají uzavřenou Dohodu s organizací Elim,
mají pobyt zdarma, hradí si pouze stravu. Celková cena víkendového pobytu (doprava, ubytování,
strava) je 950 Kč / osoba. O podrobných podmínkách účasti se prosím informujte u Mgr. Lenky
Lazarové, tel.: 775 938 066, e-mail: pestouni.elim@email.cz
Pokud máte zájem přihlásit dítě na akci, odevzdejte prosím přihlášku a poplatek pracovnici Elim do
pátku 2.11.2018. Počet účastníků je omezen na max. 20 dětí. Při nízkém počtu přihlášených dětí může
být akce pořadatelem zrušena.
Věci s sebou: vhodné oblečení na pobyt venku – ZIMNÍ OBLEČENÍ - trička, kalhoty (nebo šusťáky a
punčocháče), svetr (mikina), bunda, OBLEČENÍ NA POBYT V BUDOVĚ - trička, tepláky, svetr (mikina), spodní
prádlo na 3 dny, 3 páry ponožek, kapesníky, pevná nepromokavá obuv + náhradní obuv, přezůvky do
budovy, pyžamo, toaletní potřeby v pouzdře (zubní pasta, zubní kartáček, sprchový gel...), ručník, osobní
léky (při odjezdu se odevzdávají koordinátorce). Vhodný je malý batoh se svačinou na cestu + nápoj v PET
láhvi.
Nedoporučuje se brát s sebou cenné elektronické věci (mobily, tablety aj.), šperky apod. Pokud si některé z
těchto věcí s sebou dítě přiveze, pak za ně nese plnou zodpovědnost, my za tyto věci neručíme. Nemusíte se
bát, že si nebudete moci se svým dítětem pohovořit. Všichni pracovníci účastnící se akce mají mobilní
telefony stále u sebe a v případě potřeby jim můžete zavolat. Přísný zákaz brát s sebou pyrotechniku,
zbraně, drogy a alkohol!!
Tak pojeď s námi!
Těší se Lenka 775 938 066, Verča 775 938 564, Lucka 774 736 087 a Olinka 775 591 985

