Vážení zájemci o zimní pobyt 2021

Zimní ozdravný rehabilitační pobyt v horském hotelu Sůkenická se uskuteční od pátku 22. 1. 2021
do pátku 29. 1. 2021. Začínáme v pátek obědem ve 12. hodin. Protože na hotelu došlo ke změně
provozovatele (paní Nýtrová skončila, šla do důchodu), nevím, jestli bude vše tak jak bývalo při
minulých pobytech.
Doprava na hotel je individuální. Účastníci, kteří se budou dopravovat auty, by měli na hotel dorazit
nejpozději v 11. hodin. Kdo použije hromadnou dopravu, dá mi vědět, kdy bude na autobusové
zastávce na Bumbálce. Pobyt končí v pátek po snídani.
Každá rodina bude ubytována samostatně na pokoji se sociálním zařízením.
Protože nevíme, jestli budou v roce 2021 dotace na pobyty, budeme všichni platit plnou cenu pobytu.
Cena pobytu je 4500 Kč /osoba/ + 50 Kč manipulační poplatek/osoba/.
Cena zahrnuje ubytování a stravování, vše ostatní si platí účastník sám. Rekreační poplatek 20 Kč /
den na osobu neplatí držitelé ZTP/P a doprovod. Ostatní ho budou platit na místě.
Pokud budou dotace, bude se dotovaným osobám vracet dotovaná částka.
Přihlásit se musíte nejpozději do 28. 12. 2020 písemně nebo na e-mail arecukpetr@seznam.cz
Přihláška musí obsahovat: Jméno, adresu, datum narození, číslo OP a číslo průkazky ZTP/P. Držitelé
ZTP/P také potvrzení o mentální retardaci. Prosím také telefon a e-mail.
Pobyt

musí

být

uhrazen

v termínu

2.

1.

do

15.

1.

2021

Převodem

na

účet

2700834144/2010. Do zprávy pro příjemce napište zimní pobyt a svoje jméno.
Samozřejmostí každého účastníka je mít zaplacený členský příspěvek na rok 2021!!! Paní Anděla
Kučerová má pokladní hodiny vždy v úterý a čtvrtek v kanceláři na Lomené 44 od 8.00 do 13.30
hodin nebo po telefonické domluvě na telefonu 545 581 458 i jindy.

Upřednostňujte platbu převodem na účet!!!
Kromě sportovní výbavy na zimní sporty přibalte také dobrou sportovní obuv pro případ nedostatku
sněhu a reflexní pásky. Vezměte si také plavky, v blízkosti je krytý bazén se slanou vodou.
Nezapomeňte také přibalit nůši dobré nálady. Případné dotazy na telefonním čísle 545 220 213, na
mobilu 605701786 po 19. hodině nebo na e-mailu: arecukpetr@seznam.cz
Veškerý program a aktivity se budou odvíjet od sněhových podmínek.
Těším se na viděnou na hotelu Sůkenická.
Vše co bylo uvedeno o zimním pobytu ve zpravodaji 3/2020 je neplatné.
Pokud by se pobyt rušil, z důvodu vládních opatření budou se peníze vracet.
2. 12. 2020

Petr Kučera

