Letní rehabilitační pobyt
30. 6. ‒ 7. 7. 2018

PŘIHLÁŠKA


Odkaz na přihlášku: PŘIHLÁŠKA



Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 17. 6. 2018



Ubytování v penziónu je zpravidla s vlastním sociálním zařízením, kromě několika pokojů, které mají
společné sociální zařízení (o jedno soc. zařízení se dělí max. 2–3 pokoje). Přednostně budou do
penziónu ubytovány rodiny s malými dětmi.



Ubytování v chatkách je bez sociálního zařízení, to je společné pro všechny chatky



Rodiny s dětmi do 3 let, pro které nebudete chtít lůžko, ale budete chtít stravu pro dítě, napište to
prosíme do přihlášek.



Pro účastníky bez ubytování je možnost zajištění jídla s námi. Přihlášku vyplňují všichni, kdo mají
zájem zúčastnit se setkání na letním pobytu!! (I v případě, že chtějí dojet jen „na otočku“).



Během celého pobytu bude podle potřeby zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní
přepis.



V době dopoledních a večerních besed a přednášek bude zajištěn společný program pro děti nebo
hlídání dětí.



Krátce před pobytem budou přihlášeným účastníkům rozeslány podrobné informace o pobytu a
programu.

Kontakty pro případné dotazy:
Speváková Jana, 776 880 164, pobyty@suki.cz
Skopová Věra, 606 438 393, info@suki.cz
Pro neslyšící rodiče: Ťuláková Monika, 739 245 233 (sms), m.tulakova@seznam.cz

INFORMACE O PLATBĚ


Platba za pobyt se bude hradit na místě.



Je možné platit v hotovosti i platební kartou.



V e-mailu krátce před začátkem pobytu budete informováni o tom, kolik budete
platit.



Podle počtu přihlášených bude uživatelům KI poskytnut příspěvek na pobyt. Účastníci
se tuto informaci a přesnou výši dozví po uzávěrce emailem.



Prosíme, abyste v případě odhlášení nezapomínali dát nám vědět (ať už e‐mailem,
SMS či telefonátem), že se nakonec nemůžete zúčastnit. Ubytovací zařízení nám
zpravidla vychází vstříc s tím, že nechtějí žádné storno poplatky, proto je slušností dát
včas vědět, že nedorazíte, aby se pro Vás zbytečně nevařilo jídlo a nepřipravovaly
pokoje, případně abychom mohli nabídnou účast jiným lidem. Děkujeme za
pochopení.

VÍTEJTE V ŠAFRÁNKOVĚ MLÝNĚ
DRAHONÍN 33, 592 61 DOUBRAVNÍK


Ubytování v Šafránkově mlýně je ve 3, 4 a 5lůžkových pokojích a ve 4lůžkových
chatkách.



Možnost i ubytování ve stanech – cena 100 Kč na den a 50,- Kč za osobu na den.



Většina pokojů má vlastní sociální zařízení, chatky mají společné sociální zařízení



U penzionu je parkoviště, kde můžete bezplatně parkovat po celou dobu pobytu.



Pro účastníky bez auta: Dojezd z Tišnova do Drahonína autobusem, kde vás dle
domluvy vyzvedne auto.



Pobytu se můžete zúčastnit i jen v některé dny - v přihlášce je možnost výběru dnů.



Ubytování je s plnou penzí: snídaně, oběd, večeře.



Pokud máte speciální dietu a chcete zajistit stravu, nezapomeňte to uvést v přihlášce



V sobotu po večeři bude společné setkání, na kterém se dozvíte informace k
celotýdennímu pobytu.



Na následující stránce najdete předběžný program pobytu, který se může ještě mírně
měnit podle aktuální situace či Vašich přání – může přibýt např. výuka znakového
jazyka, výtvarné workshopy, sportovní turnaje (dle zájmu účastníků)



Prodejní a konzultační akce distributorů KI se na pobytu neuskuteční, plánujeme ji na
podzimní pobyt

NABÍDKA AKTIVIT V PENZIONU


Bazén



Sauna (500 Kč/h pro max. 8 osob)



Vířivka (800 Kč/h pro max. 4 osoby)



Hřiště (volejbal, nohejbal, fotbal)



Posilovna (60 Kč/vstup/osoba)



Stolní tenis



Ruské kuželky



Stolní fotbal, šipky



Soukromý rybník s možností koupání i rybolovu



Letní kino

PROGRAM POBYTU


Toto je předběžný plán akcí na pobytu, který se může ještě mírně měnit podle aktuální
situace či Vašich přání – může přibýt např. výuka znakového jazyka, výtvarné
workshopy, sportovní turnaje (dle zájmu účastníků)



Valná hromada SUKI, volby výkonného výboru a revizní komise na období 2018–2020
(neděle 1.7. dopoledne)



Místopisná přednáška



Organizovaný program pro děti



Individuální logopedická péče s Mgr. Holmanovou a Mgr. Kopeckou



Prezentace zkušeností logopedek s rehabilitací dětí s KI



Výměna zkušeností rodičů s péčí o děti s KI



Přednáška na téma Elkoninova metoda rozvoje jazykových dovedností, praktické
ukázky



Jak se dělá kroužek Zážitek



Společný výlet



Společné sportovní zážitky



SUKI Cinema

TIPY NA VÝLET
Hrad Pernštejn (14 km)
Gotický hrad Pernštejn z poloviny 13. století stojí ve východním okraji Českomoravské vrchoviny. Stavba
byla do 16. století několikrát přebudována a rozšířena, přesto při přeměně na reprezentativní a
pohodlné sídlo neztratila svou obranyschopnost. Je památkově chráněn, v roce 1995 byl prohlášen
národní kulturní památkou.

Westernové městečko Šiklův mlýn (9 km)
Šiklův mlýn je největší přírodní zábavní areál v České republice. Zažijete zde aktivní zábavu i
odpočinek. V areálu na vás čeká westernové městečko, koupaliště, zvířátka v zooparku a spousta
dalších zážitků na připravených atrakcích.

Porta Coeli (20 km)
Areál kláštera Porta coeli (Brána nebes) v Předklášteří patří k nejvýznamnějším stavebním památkám
České republiky. Kromě dobře udržovaného románsko-gotického jádra s unikátním portálem se zde
zachovala řada dalších objektů, například barokní sýpka, bývalý pivovar, několik zahrad a části
hradební zdi. V budově bývalého proboštství sídlí Podhorácké muzeum.

Trenckova rokle (2 km)
Jedná se skalní soutěsku, kterou protéká drobný potok tekoucí z obce Drahonín tvořící kaskády a
vodopády, z nichž nejvyšší měří 4 metry.

CENÍK UBYTOVÁNÍ
Ceník ubytování s plnou penzí
Penzion
(týden)

Věk
0–2,9 let

Penzion
(den)

Chatka
(týden)

Chatka
(den)

Zdarma bez nároku na ubytování a stravu

3–11,9 let

3.955,-

565,-

2.835,-

405,-

12 a více let

4.620,-

660,-

3.500,-

500,-

Ceník jídla za osobu bez ubytování
Věk

Plná penze (den)

Plná penze (týden)

0–2,9 let

185,-

1.295,-

Věk

Snídaně

Oběd

Večeře

0–2,9 let

55,-

65,-

65,-

3–11,9 let

65,-

75,-

75,-

12 a více let

100,-

100,-

100,-

