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Přihlásit 
se můžete 

zde. 

Přihláška 
➔ Není nutné být členem SUKI, pobyt je otevřen všem. 
➔ Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 17. 6. 2022. 
➔ Kapacita hotelu je omezená, takže s přihlašováním neváhejte🙂 
➔ 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 letním 

pobytu!! 
➔ Po uzávěrce přihlášek budou přihlášeným účastníkům rozeslány podrobné 

informace o pobytu a programu. 
➔ Platba předem na účet SUKI. 
➔ Během celého pobytu bude dle potřeby zajištěn simultánní přepis. Jednáme 

i o možnosti tlumočení do ČZJ – uveďte prosím v přihlášce, zda byste ho využili. 

Kontakty pro případné dotazy  

pobyty@suki.cz
Leona Pejcharová 

774 174 113 
l.pejcharova@suki.cz 

Pro neslyšící rodiče: Radek Vavřík 
608 301 368 (sms) 
r.vavrik@suki.cz

https://forms.gle/XGqFWvRwnsHkh1bp7
mailto:pobyty@suki.cz
mailto:l.pejcharova@suki.cz
mailto:r.vavrik@suki.cz
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Informace k placení a storno poplatky 
➔ Pobyt se bude platit na účet SUKI. 
➔ Po přijetí vaší přihlášky vás budeme kontaktovat e-mailem 

s   informacemi k platbě. 
➔ Prosíme o úhradu pobytu až po zaslání výzvy k platbě (budete 

mít vlastní variabilní symbol). Zároveň prosíme o dodržení 
termínu platby. 

➔ Storno poplatky: 
◆ Při odhlášení z pobytu do 20. 6. – 0 % 
◆ Při odhlášení z pobytu do 28. 6. – 20 % 
◆ Při odhlášení z pobytu po 28. 6. – 50 % (případně 

pokud za sebe najdete náhradníky, může to být bez 
storna) 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Příspěvek na pobyt 
➔ Vzhledem k tomu, že finanční náklady na organizaci pobytů (např. pronájem 

sálů či projektorů, program pro děti, zajištění přednášejících, ubytování a 
doprava pro přednášející apod.) jsou bohužel pro SUKI neúnosně vysoké, 
budeme za každého účastníka pobytu od 3 let výše vybírat příspěvek na 
organizaci pobytu. 

➔ Příspěvek na pobyt (bez ohledu na délku účasti) je ve výši 150 Kč/osoba pro 
členy SUKI a 300 Kč/osoba pro nečleny SUKI. Pokud nejste členy SUKI a rádi 
byste se jimi stali, můžete se přihlásit zde. 

➔ Snažíme se získat další zdroje financování pro SUKI, abychom tyto náklady 
nemuseli přenášet na účastníky pobytu. Pokud máte možnost oslovit nějakou 
firmu a požádat ji o sponzoring, budeme velmi rádi. 

➔ Děkujeme za pochopení! 

https://www.suki.cz/o-suki/prihlaska-do-suki/
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Ubytování 

➔ V hotelu jsou k dispozici dvoulůžkové, třílůžkové a 
čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 

➔ Přistýlky nejsou možné. 

Hotel Club 
Vranovská Ves 38 

671 51 

➔ Hotel má k dispozici jednu 
dětskou postýlku. 

➔ Lze s sebou vzít i psa, 
cena 200 Kč/den. 

 

https://www.hotelclub.cz/
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Ceník ubytování a jídla 
Věk  Cena s plnou penzí 

(celý týden) 
Cena s plnou penzí 

(den) 

0–5 let  0,-  0,- 

5–12 let  4550,-  650,- 

12 a více  5250,-  750,- 

Věk  Oběd  Večeře 

0–5 let  180,- 

5–12 let  180,-  180,- 

12 a více  180,-  180,- 

➔ Ubytování je dohodnuté s plnou penzí, tj. 
není možnost úpravy na polopenzi. 

➔ V případě celodenního výletu je možnost 
domluvit si obědový balíček. Ten je 
potřeba nahlásit minimálně den předem! 

➔ Děti do 5 let jsou zdarma bez 
nároku na lůžko a stravu, ale 
je možné jim za 180 Kč/den 
dokoupit stravu – pokud o ni 
máte zájem, vyznačte to 
prosím v přihlášce. 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Předběžný program pobytu 
➔ Můžete se těšit na: 

◆ Sdílení zkušeností rodičů 
◆ Logopedii  
◆ Návštěvu distributorů KI 
◆ Přednášku o sociálních dávkách 
◆ Přednášku o vzdělávání dětí se SP 
◆ Muzikoterapii 
◆ Návštěvu Centra pro dětský sluch Tamtam 
◆ Vyrábění s Pavlou Koralewskou 
◆ Promítání filmu, karneval, diskotéku, olympiádu 

➔ Během pobytu proběhne i valná hromada SUKI 
 
Podrobnosti jsou zatím v jednání. Přesný program bude zaslán účastníkům e-mailem 
krátce před pobytem a bude i vyvěšen během pobytu. 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Tipy na výlety 
➔ Vranov nad Dyjí 

◆ Ledové sluje 
◆ Vodní nádrž Vranov 
◆ Zámek 

➔ Lesná - Muzeum motocyklů 
➔ Jevišovice - Starý zámek 
➔ Jemnice - Muzeum čaje, vojenské muzeum 
➔ Hartvíkovice - JetPack (tryskový batoh) 
➔ Národní park Podyjí 

https://www.nppodyji.cz/ledove-sluje-skalni-labyrint-nad-dyji
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/vranovska-prehrada-moravsky-jadran-nedaleko-vran
https://www.zamek-vranov.cz/cs
http://www.veteransalon.cz/
http://www.mzm.cz/stary-zamek-v-jevisovicich/
https://www.navylet.cz/cs/cil/muzeum-caje-jemnice
https://www.navylet.cz/cs/cil/jetpack-tryskovy-batoh-6090
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Těšíme se 
na vás!


