Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, o.z.
Ul. SNP 14, 919 04 Smolenice
www.sbah.sk, e-mail: info@sbah.sk

„Sme iní; sme tu, aby sme ŽILI!“

POZVÁNKA NA XIII. CELOSLOVENSKÉ
STRETNUTIE OZ
OZ pozýva svojich členov, priateľov, podporovateľov a dobrovoľníkov
na XIII. ročník Celoslovenského stretnutia OZ
s názvom
„Máme rôzne potreby, ale rovnaké práva!“
alebo
Zažime spoločne jesenný víkend plný zábavy, pohody a užitočných informácií
na LIPTOVE - SIDOROVO
Kde: Penzión Sidorovo - Ružomberok
Kedy: 14. - 16.10.2022 (piatok - nedeľa)
Prihlasovací formulár vyplňte tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxmNnu54aqYpgkit_1CxZ9pOyIdMLHtyQC0
qX3LW9DSkijgQ/viewform?usp=pp_url
Program:
14.10.2022 Piatok : Ubytovanie od 16:00, individuálna večera, spoločný večerný program
15.10.2022 Sobota: Spoločné raňajky
9:30 - 15:00 celoslovenské stretnutie OZ.
Pre deti a mládež bude zabezpečený program.
Večera individuálna (možná večera v blízkej reštaurácii)
Spoločný večerný program
16.10.2022 Nedeľa: spoločné raňajky, program podľa dohody.
Cena za dospelú osobu za víkend 100€ /osoba
Cena pobytu dieťaťa od 7 do 15 rokov: 70€ /osoba

Možnosť využitia príspevku na rekreáciu (informujte sa zamestnávateľa, či ho poskytuje)
Cena zahŕňa 2x nocľah v raňajkami v izbách s vybavenou kuchynkou. Pre mládež je možnosť
ubytovania v bezbariérových izbách.
V cene je zahrnutý účastnícky poplatok na celoslovenskom stretnutí OZ, animátorsky
program pre deti, obed a občerstvenie v sobotu počas Celoslovenského stretnutia OZ.
Kapacita ubytovania je obmedzená. V prípade vyššieho záujmu je možné po dohode
zabezpečiť ubytovanie v okolitých zariadeniach.
Údaje k platbe vám budú zaslané elektronicky.
Prečo by ste mali prísť?
Máme možnosť dozvedieť sa nové informácie i praktické skúsenosti, ktoré nemá nik okrem
nás. Dozviete sa, čo sa deje a čo sa chystá....Môžete iných obdarovať svojimi skúsenosťami.
Zistíte, ako sa podaril spoločný úspech. Vašim osobným vkladom môžete prispieť
k budovaniu pozitívnejšej budúcnosti pre Vaše dieťa i pre mnohých iných. Vaše dieťa zažije
jedinečné chvíle radosti, športu a zábavy s podobne obdarovanými deťmi i s ochotnými a
šikovnými dobrovoľníkmi.
Praktické informácie: Prihlásiť sa je potrebné do do 20. septembra 2022 do 18.00 hod
Prípadné dodatočné otázky je možné zaslať formou e- mailu na:
stretnutie.sbah@gmail.com
V prípade, že sa prihlásite a stretnutia sa nebudete môcť zúčastniť, oznámte nám to.
Ak sa nezúčastnite na stretnutí, prosíme o minimálnu podporu OZ a to zaplatením členského
príspevku 5 € za osobu a rok.
ĎAKUJEME za pochopenie!

