DIACEL Písek ,
sdružení rodičů dětí s
diabetem a celiakií, z.s.
Velké náměstí 28
397 01 Písek
telefon : 605 88 89 80
www.diacel.cz

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám oznámit, že Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií,
připravuje pro Vaše děti ve věku 8 – 17 let zimní dia tábor
HORSKÝ HOTEL JELÍNEK - Bedřichov v Jizerských horách

NE23. 1. – NE 30. 1. 2022

hlavní vedoucí: Zdenka Staňková, Diacel Písek
Instruktor: Milan Průdek - Písek, Karel Vlasák - Písek
lékařský dohled : MUDr.Marta Klementová – IKEM Praha
zdravotní sestra: Markéta Hojná- Praha

Cena tábora činí: 3 800 Kč
Přednost mají zdravotně postižené děti.
Doporučujeme mít uzavřenou pro dítě úrazové pojištění.
Cena nezahrnuje: jízdné na vleky, na ty by mělo stačit 1000,-Kč – vybírá se na místě
Děti s celiakií přivezou 5 balení pečiva, cena tábora je jinak stejná.

Nástup účastníků bude v NEDĚLI 23. 1. 2022 od 14 hodin v hotelu Bedřichově.
První jídlo bude večeře, myslete na svačinku!
Doprava je individuální, protož tábor je určen pro děti z celé ČR, je možné se telefonicky
informovat o tom, kdo se zúčastní z Vašeho okolí, abyste se domluvili na společné dopravě.
Ukončení tábora je poslední den, tj. NEDĚLE 30. 1. 2022 do 10 hodin!!!

PŘIHLÁŠKU, která je závazná, Vám posílám v příloze. Reagujte včas, ať si místo zajistíte.
Vyplňte a OBRATEM POŠLETE!!!!
Platba musí být uskutečněna do 10. listopadu 2021 (platí se záloha hotelu) převodním
příkazem na číslo účtu: 212720288/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte nebo
jeho datum narození bez teček. Do poznámky napište JMÉNO ÚČASTNÍKA – kvůli identifikaci
platby/ zvlášť, pokud tábor hradí někdo jiný než rodiče.
Na tábor můžete využít i možnost příspěvku od zaměstnavatele.
Upozorňujeme na to, že kapacita tábora je omezena na 20 míst!!

Do 31. října musí být upřesněn počet účastníků!
Bude rozhodovat datum přijetí přihlášky. Je tedy ve Vašem zájmu poslat přihlášku včas!!
V případě dotazů volete kdykoli i večer na telefon: 605 88 89 80 nebo využijte e- mail:
diacel@seznam.cz nebo zdenkastankova@seznam.cz

Další přílohy budou zájemcům zaslány později

