










Odkaz na přihlášku: Přihláška na jarní pobyt SUKI 2016
Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 9. 4. 2017
Ubytování v hlavní budově je určeno přednostně pro rodiče s dětmi.
Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma. Pokud jim chcete zajistit stravu,
napište to prosím do přihlášek.
Ubytování je s plnou penzí: snídaně, oběd, večeře.
Pro účastníky bez ubytování je možnost zajištění jídla s námi.
Přihlášku vyplňují všichni, kdo mají zájem zúčastnit se setkání na jarním pobytu!!
Po uzávěrce přihlášek budou přihlášeným účastníkům rozeslány podrobné
informace o pobytu a programu. Platba na místě.
Během celého pobytu bude dle potřeby zajištěno tlumočení do znakového jazyka a
simultánní přepis.
Prezentace pobytu v ZJ: Videoprezentace s Pavlem
Kontakty pro případné dotazy:
Speváková Jana, 776 880 164, pobyty@suki.cz
Skopová Věra, 606 438 393, suki@suki.cz
Pro neslyšící rodiče: Ťuláková Monika, 739 245 233 (sms), m.tulakova@seznam.cz

16.00 příjezd a ubytování
18.30 večeře
20.00 společné setkání
7.30–9.00 snídaně
9.30–12.30 program
12.30–14.00 oběd
14.30–17.00 program
18.00–19.30 večeře
19.30 společné setkání + program
7.30–9.00 snídaně
9.00–12.00 tradiční olympiáda pro děti
9.00–12.00 program pro dospělé
12.00–13.00 oběd
13.00 vyklizení pokojů, odjezd

Tento program je orientační, přesný rozpis programu dostanou přihlášení účastníci
mailem včas před odjezdem na pobyt.

RS Kletečná
Kletečná 72
39601 Humpolec
tel.: 602 862 428
GPS: N 49° 30´ 24.9"
E 15° 17´ 21.8"
 Příjezd na místo a ubytování.
 V hlavní budově budou k dispozici pokoje s vlastním sociálním zařízením a balkónem.
Přednostně budou v těchto pokojích ubytovány rodiny s dětmi. Pokoje jsou 3lůžkové,
4lůžkové a 4lůžkové s palandou.
 Pro jednotlivce jsou k dispozici bungalovy, které mají WC + umyvadlo. Sprchy jsou k
dispozici v hlavní budově. V případě chladnějšího počasí bude zajištěno i vytápění.
 Večeře, snídaně a obědy se podávají v hlavní budově.
 Po večeři společné setkání, informace k víkendovému programu, prezentace novinek v
oblasti KI.
 Volný program.
RS Kletečná u Humpolce

 V sobotu si budou moct účastníci pobytu vybrat ze dvou programů:
 Pro dospělé účastníky a rodiče dětí bude dopoledne (1. skupina) a
odpoledne (2. skupina), připraven workshop s Martinou Macurovou
zaměřený na zmapování potřeb lidí s různým druhem sluchového
postižení.
 Na děti bude čekat program s Bárou a Marínou

 Druhou možností je výlet na
nedaleký hrad Kámen. Hrad pochází
ze 13. století a kromě prohlídky
samotného hradu můžete navštívit i
expozici historických motocyklů.
Hrad Kámen

 Po snídani nás čekají dva programy.
 Na dopoledne plánujeme tradiční olympiádu, která je určena především
pro děti.
 Kromě olympiády se plánuje i program pro dospělé (zatím v jednání).
 Společné focení všech účastníků pobytu.
 Pokud máte možnost přivézt pro děti pár drobností jako odměnu za
olympiádu, budeme rádi. 
 Pak nás čeká poslední setkání u společného oběda a vyklizení pokojů.
 Pro ty, kteří ještě chtějí využít odpolední čas pro výlet, nabízíme pár
zajímavých odkazů:
Žírovnice - Muzeum knoflíkářského průmyslu
Dvořiště - Muzeum izolátorů a bleskojistek
Tábor - Husitské muzeum a katakomby

Hlavní budova

Cena s plnou penzí
(víkend)

Cena bez plné
penze (víkend)

0-3 let

Zdarma

Zdarma

4-6 let

480,-

200,-

7-15 let

700,-

300,-

Dospělí

1020,-

460,-

Bungalov

Cena s plnou penzí
(víkend)

Cena bez plné
penze (víkend)

Jednotná cena

940,-

400,-

Strava (den)

Děti 4-6 let

Děti 7-15 let

Dospělí

Plná penze

140,-

200,-

280,-

Oběd

60,-

85,-

110,-

Večeře

40,-

65,-

90,-

