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(materiał cytowany)

Serdecznie zapraszamy na VII Ogólnopolskie Spotkanie Osób z Wadami Rąk oraz ich rodzin i
przyjaciół, które odbędzie się w Domu Spotkań w Dąbrowicy koło Lublina. Mamy nadzieję, że to
miejsce pełne uroku przypadnie Wam do gustu. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2013 r. (ale im prędzej, tym lepiej).

Aby zgłosić się na spotkanie należy wypełnić poniższą aplikację:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SPOTKANIA

Sobota, 21.09.2013 r. 

9.00-10.00 rejestracja uczestników 
10.00-10.30 powitanie  
10.30-14.00 integracja- zabawy rodzinne  
14.00-15.00 obiad 
15.00-18.00 warsztaty wspomagające  sprawność rąk (warsztaty bębniarskie, lepienie z gliny) 
15.00-18.00 panele dyskusyjne dla rodziców (proteza - za i przeciw, operacje - gdzie, za ile, za i
przeciw, budowanie poczucia wartości dziecka z wadą) 
18.00-19.00 zajęcia fizjoterapeutyczne 
19.00-20.00 kolacja 
20.00 program artystyczny 

niedziela 22.09.2013 r. 

8.00-9.00 śniadanie  
9.00-10.00 ?mam talent? dla dzieci i rodziców  
10.00-11.00 spotkanie z ekspertem (chirurg ręki) 
10.00-11.00 panel dyskusyjny ?Stowarzyszenie - strategia działania?
11.00 wycieczka po Lublinie (przejazd trolejbusem, stare miasto, podziemia, widokowa Wieża
Trynitarska itp.) 
zakończenie spotkania :(

Jest to program orientacycyjny, abyście znali ogólny zakres tego, co może się wydarzyć w
trakcie spotkania i o jakie punkty zabiegamy.

Możliwe jest, że zmianie ulegną niektóre dni spotkań czy punkty oraz ich kolejność.

Obok oficjalnych punktów programu nie zabraknie też wielu atrakcji i rozrywek dostępnych dla
dzieci i dorosłych przez cały przebieg imprezy.
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https://docs.google.com/forms/d/1sHKg1yV_PUC0MTMbbCuSBYrV5CxC5aHbiLdURBkY8Hw/viewform


VII Ogólnopolskie Spotkanie Osób z Wadami Rąk

Dodany przez Redakcja
czwartek, 11 lipca 2013 21:12 - 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Jak co roku, tak i w tym, większość kosztów pokryjemy ze środków stowarzyszenia, ale nie
obędzie się również bez składki na spotkanie od jej uczestników. Na dzień dzisiejszy opłaty
wyglądają tak jak poniżej, ale mogą one ulec zmianie, jeśli uda nam się znaleźć jeszcze kilku
sponsorów, do których poszukiwania zachęcamy również i Was. Jeśli składki ulegną
pomniejszeniu damy wam znać najpóźniej do 20 sierpnia. 

Osoby nie korzystające z noclegu - 10 zł. 

Osoby korzystające z noclegu:

Osoba z wadą - 0 zł 
Członkowie stowarzyszenia (z uregulowanymi składkami członkowskimi) - 20 zł 
Pozostali uczestnicy spotkania - 40 zł 
(dzieci do lat 4 nie zajmujące łóżka - bez opłat) 
Jeśli ktoś zamierza przyjechać w większym gronie informujemy, że powyższe opłaty obowiązują
dla maksymalnie dwóch opiekunów osoby z wadą ręki i rodzeństwa. 
Pozostałe osoby - 70 zł

Powyższe opłaty zawierają: nocleg z soboty na niedzielę, wyżywienie: sobota - obiad i kolacja,
niedziela - śniadanie, udział we wszystkich atrakcjach. 

Jeśli ktoś chce przyjechać już w piątek, koszt noclegu w całości pokrywa we własnym zakresie i
wynosi on 36 zł od zajmowanego łóżka. 

Zdajemy sobie sprawę, że wyliczenie składki na spotkanie może być trochę skomplikowane,
dlatego też przygotowaliśmy dla Was "kalkulator składki", który znajdziecie klikając w poniższy
link. 

kalkulator składki

Wypełniamy tylko żółtą kolumnę!!!! 

Informujemy, że opłaty za udział w spotkaniu powinny zostać wpłacone na konto
stowarzyszenia 74 1540 1287 2001 6886 5667 0001 do 10 września 2013 r. Tytuł przelewu
?składka na spotkanie - nazwisko/a rodziny?. 
Brak opłaty w tym terminie będzie się wiązał z anulacją rezerwacji na nocleg i wyżywienie. 

NOCLEGI

W czasie spotkania cały budynek i jego teren będzie tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji.
Rozlokowani będziemy w pokojach 2,3,4-osobowych (łóżka tylko pojedyńcze). Każdy pokój
posiada łazienkę. Pomieszczenia są bardzo przestronne tak, że nie będzie problemu, aby
małym dzieciom wstawić kojec. Do dyspozycji uczestników będzie bezpłatny parking znajdujący
się przed i za Domem Spotkań. 

 2 / 3

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApGHU2u4Ibp1dHlGVHk5R2JpU2JjRzA3YmFBNW1HMFE#gid=0
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CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

Oczywiście najważniejszy jest dobry humor i życzliwość, ale ponieważ szykuje się niezła
impreza, osoby dorosłe i dzieci, które bedą chciały wziąć czynny udział w atrakcjach bardzo
prosimy o przygotowanie odpowiednich strojów, które nie będą krępowały ruchów i nie będzie
ich żal, jeśli ulegną zniszczeniu.

P.S. Jeśli chcecie spytać o coś więcej, prosimy kierować pytania pod adres:
spotkanie@wnaszychrekach.pl

Źródło: http://wnaszychrekach.pl/spotkanie2013.html   
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