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Kochani, z wielką przyjemnością i nieukrywaną radością zawiadamiamy o naszym Pierwszym
Zjeździe Fundacyjno-Portalowym. Fundacja Oswoić Los zaprasza rodziców naszych
podopiecznych (dzieci zostają w domu!, to czas relaksu dla opiekunów), redakcję portalu
damy-radę oraz osoby blisko z nami współpracujące i zaprzyjaźnione (również te spoza granic
Polski). Zjazd zaplanowaliśmy na majowy weekend (18-20 maja). Miejsce, które wybraliśmy ma
spowodować, że wszystkie nasze codzienne troski umkną na te kilka chwil, oderwiemy się od
problemów, po prostu odpoczniemy! Zapraszamy do pełnego klimatu historii i magicznego
zarazem Kazimierza nad Wisłą. Koszt pobytu oraz atrakcje Fundacja bierze na siebie. Kochani
rodzice i opiekunowie, niech to będzie ukłon w Waszą stronę, forma podziękowania za wsparcie
portalu i oddanie dla Waszych pociech. Za serce i siły, które wkładacie w codzienną walkę o
godziwe życie dla ukochanych dzieci. Chcemy również powiedzieć ?dziękuję? naszej kochanej
redakcji, bez której nie czytalibyśmy takich ciekawych, profesjonalnych i pięknie podanych
artykułów.

Miejsca, w których spędzimy kilka dni, mają dorównać wyjątkowości naszych gości. Stąd wybór
padł na Siedlisko Lubicz oraz tuż obok na Chatę u Pana Burmistrza Kazimierza Wielkiego
Grzegorza Duni. Wszystko to w sąsiedztwie okolicznych wzgórz, licznych wąwozów, w dolinie
rzeki Grodarz, ok.1500m od Rynku. Mamy nadzieję na mile spędzony czas, pogaduchy i długie
spacery. Atrakcji i niespodzianek nie zdradzimy. Dla zaciekawionych podajemy linki do naszych
baz.

www.siedliskolubicz.kazimierzdolny.pl

www.dunia.kazimierzdolny.pl

P.S. Co prawda do maja jeszcze trochę czasu zostało, ale pewne rzeczy muszą być
zorganizowane wcześniej, dlatego bardzo proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 20 kwietnia
(piątek). Czekam na maile: Kasia.lukasiewicz@damy-rade.org lub telefony: 607 075 800.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!!!
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