KLETEČNÁ U HUMPOLCE
PODZIMNÍ VÍKENDOVÝ POBYT
23.–25. 10. 2020

Přihláška
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Není nutné být členem SUKI, pobyt je otevřen všem.
Odkaz na přihlášku: Přihláška na podzimní pobyt SUKI 2020
Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 9. 10. 2020
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.
Lze s sebou vzít i psa, ubytování se psem pouze v bungalovu cena je 60,-/noc.
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 podzimním
pobytu!!
Po uzávěrce přihlášek budou přihlášeným účastníkům rozeslány podrobné
informace o pobytu a programu. Platba na místě.
Během celého pobytu bude dle potřeby zajištěn simultánní přepis.
Kontakty pro případné dotazy:
Pejcharová Leona, 774 174 113, l.pejcharova@suki.cz
Speváková Jana, 776 880 164, pobyty@suki.cz
Pro neslyšící rodiče: Vavřík Radek, 608 301 368 (sms), r.vavrik@suki.cz

Ceník ubytování a jídla
Hlavní budova

Cena s plnou penzí
(víkend)

Cena bez plné
penze (víkend)

0-3 let

Zdarma

Zdarma

4-6 let

640,-

200,-

7-15 let

1080,-

560,-

Dospělí

1320,-

700,-

Bungalov

Cena s plnou penzí
(víkend)

Cena bez plné
penze (víkend)

Jednotná cena

1160,-

540,-

Strava (den)

Děti 4-6 let

Děti 7-15 let

Dospělí

Plná penze

440,-

520,-

620,-

Oběd

90,-

100,-

120,-

Večeře

70,-

90,-

100,-

Program víkendu
PÁTEK: 16.00 příjezd a ubytování
18.30 večeře
20.00 společné setkání
SOBOTA: 7.30–9.00 snídaně
9.30–12.30 program (doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph. D., Mgr. Tamara

Stojková)
12.30–14.00 oběd
14.30–17.00 program (výlet)
18.00–19.30 večeře
19.30 společné setkání (dušičková tvorba)
NEDĚLE: 7.30–9.00 snídaně
9.00–12.00 podzimní stopovačka pro všechny
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.

Pátek 23. 10.
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.
⮚Jídlo se podává v hlavní budově.
⮚Po večeři společné setkání, informace k víkendovému programu, diskuze o tématech,
která by vás zajímala.
⮚Pro děti je zajištěn tvořivý program se studentkami od pátečního večera po celý pobyt.
⮚Volný program.
RS Kletečná u Humpolce

Sobota 24. 10.
⮚ V plánu je beseda s doc. Břetislavem Gálem z brněnského centra kochleárních
implantací u dospělých.
⮚ Dále je domluvená přednáška od Tamary Stojkové o pojištění zvukových
procesorů včetně možnosti individuálních konzultací a pojistných smluv (pokud
budete chtít, aby se na vaši smlouvu podívala, vezměte si ji s sebou). Vzhledem k
nařízení jejího zaměstnavatele může mít v jedné skupině max. 15 osob. Rozdělíme
se tedy do skupin podle počtu zájemců, skupiny poběží 10.30-11.00, 11.00-11.30,
případně 11.30-12.00 (bude upřesněno na místě). Prosím, připravte si otázky k
diskuzi.
⮚ Odpoledne se vydáme na průzkum okolí.
⮚ A protože bude konec října, můžete se těšit i na dlabání dýní a výrobu svíček a
podzimních věnců.
⮚ Pokud budete chtít vydlabávat dýně, prosíme, abyste si přivezli vlastní – není v
našich silách zajistit dýně pro všechny.
⮚ Materiály na věnce a svíčky jsme schopni zajistit. Členové SUKI, kteří mají
zaplacený členský příspěvek, je budou mít zdarma, ostatní poprosíme o příspěvek
200 Kč za rodinu.

Neděle 25. 10.
⮚ Po snídani se můžete těšit na společnou podzimní stopovačku pro všechny
věkové kategorie.
⮚ Společné focení všech účastníků pobytu.
⮚ Pokud máte možnost přivézt pro děti pár drobností jako odměnu za stopovačku,
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:

Světlá nad Sázavou – Zámek
Pelhřimov – Rozhledna Pípalka
Lipnice nad Sázavou – Hrad

