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Základní informace a přihláška 
➢ Není nutné být členem SUKI, pobyt je otevřen všem. 
➢ Odkaz na přihlášku: Přihláška na jarní pobyt SUKI 2023 
➢ Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 31. 3. 2023. 
➢ 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.  
➢ Pobyt se bude platit předem na účet SUKI. 
➢ Během celého pobytu bude dle potřeby zajištěn simultánní přepis. 

Kontakty pro případné dotazy: 
pobyty@suki.cz 

Pejcharová Leona, 774 174 113, l.pejcharova@suki.cz  
Pro neslyšící rodiče: Vavřík Radek, 608 301 368 (sms), r.vavrik@suki.cz 

https://forms.gle/BYHJtwXseL9wajoc9
mailto:pobyty@suki.cz
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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 celý víkendový pobyt je ve výši 100 Kč/osoba pro členy SUKI se zaplaceným 
členským příspěvkem a 200 Kč/osoba pro nečleny SUKI. Pokud nejste členy SUKI a rádi 
byste se jimi stali, můžete se přihlásit zde a my vám následně pošleme instrukce pro zaplacení 
členského příspěvku. 

➢ Snažíme se získat další zdroje financování pro SUKI, abychom tyto náklady nemuseli 
přenášet na účastníky pobytu, ale zatím se nám to moc nedaří. 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. 

➢ K dispozici jsou i přistýlky. 
➢ Hotel má k dispozici dvě dětské postýlky, za 

cenu 200 Kč/noc. 
➢ Lze s sebou vzít i psa, cena 200 Kč/den. 

➢ Hotel pod Šaumburkem 
➢ Adresa:  

Hotel pod Šaumburkem 
Rajnochovice 14 
768 71 

https://podsaumburkem.cz/rekreacni-areal


SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM

Ceník ubytování a jídla 
* Děti do 3 let mají nárok 
na lůžko bez plné penze 
zdarma. Pokud pro dítě 
nepotřebujete stravu, cena 
je 0 Kč. V případě, že pro 
ně budete chtít stravu, 
zaškrtněte to prosím v 
přihlášce – za lomítkem je 
cena plné penze. Pokud 
budete chtít dítě do 3 let 
umístit na přistýlku, je to 
také zpoplatněné (300 Kč / 
noc). 
 
Účastníci starší 18 let platí 
rekreační poplatek ve výši 
21 Kč / osoba / noc. 

Ubytování s plnou penzí 

Věk  Cena s plnou penzí 
(celý víkend) 

Cena s plnou penzí 
(den) 

0–3 let  0,- / 746,- *  0,- / 373,- * 

3–12 let  1486,-  743,- 

12–18 let  1886,-  943,- 

18 a více  1928,-  964,- 

Strava pro neubytované 

Věk  Oběd  Večeře 

0–12 let  139,-  114,- 

12 a více  169,-  144,- 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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 7. 4. – 0 % 
○ Při odhlášení z pobytu do 10. 4. – 25 % 
○ Při odhlášení z pobytu do 13. 4. – 50 % 
○ Při odhlášení z pobytu v den pobytu (14. 4.) – 100 % 
○ Případně pokud za sebe najdete náhradníky, může to být bez storna. 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Program pobytu 
PÁTEK: 

16.00 → příjezd a ubytování 
18.00 → večeře 
19.30 → přivítání účastníků a seznámení se 

 
SOBOTA: 

08.00–09.30 → snídaně 
10.00–12.30 → společný výlet 
12.30–14.00 → oběd 
14.00–17.00 → Martin Truhlář (pojištění KI) 

          divadelní představení pro děti 
18.00–19.30 → večeře 
19.30 → Lenka Doležalová (děti se SP v inkluzi) 

 
NEDĚLE: 

08.00–09.30 → snídaně; vyklizení pokojů do 10:00 
10.00–12.00 → malování zavařovaček a sázení řeřichy 
12.00–13.00 → oběd 
13.00 → odjezd  

 
V průběhu pobytu by měli být uživatelům k dispozici pro konzultace i zástupci firem Abionic a Cochlear. 
Program je orientační, přesný rozpis programu bude k dispozici během pobytu. 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Tipy na výlety 
➢ Rozhledna Kunovická Hůrka (5 km; asi 2 h chůze od hotelu) 

➢ Rozhledna Kelčský Javorník (3,7 km; asi 2 h chůze od hotelu) 

➢ Rajnochovická lesní železnice (4,5 km) 

➢ Zámek Bystřice pod Hostýnem (15 km) 

➢ Čertovy skály (18 km) 

➢ Zřícenina hradu Lukov (27 km) 

https://www.obec-kunovice.cz/rozhledna-kunovicka-hurka/ds-1092
https://www.region-kromerizsko.cz/misto/163/434-rozhledna-kelcsky-javornik-kralovna-hostynskych-vrchu
https://www.rajnochovicka.cz/
http://www.hostynsko.cz/cil/676/zamek-bystrice-pod-hostynem-prohlidkovy-okruh
https://www.regiontourist.cz/co-podniknout/certovy-skaly-na-valassku/
https://www.hradlukov.cz/
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Těšíme se na vás! 
 Vaše SUKI 


