ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Netroufalky 787/3, 625 00 Brno
tel.: +420 547 210 382
info@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Závazná přihláška
na rekondiční pobyt ParaCENTRA Fenix ve středisku Březejc
v termínu od neděle 29. 7. 2018 do soboty 4. 8. 2018 nebo od neděle 5. 8. 2018
do soboty 11. 8. 2018
Příjezd je plánovaný vždy v neděli odpoledne (večeře bude v 17:30), odjíždět budeme vždy
v sobotu po obědě.
Cena pobytu včetně stravování 5x denně je stanovena dle věku účastníků takto:
nad 12 let:
3250 Kč,
3-12 let:
2000 Kč,
do 3 let:
0 Kč.
(děti do tří let nemají nárok na stravu ani postel)
Prosíme o čitelné vyplnění přihlášky a výpočet celkové ceny pobytu. Přihlášku zašlete na adresu:
ParaCENTRUM Fenix, Netroufalky 787/3, Brno 625 00, nebo ji předejte osobně v naší kanceláři
do 31. května 2018. Možné je také zaslání podepsaného a naskenovaného originálu e-mailem
na adresu: nahlikova@pcfenix.cz. Kvůli rekonstrukci ,,Pavilonu Praha“ musíme tentokrát udělat 2
pobyty, přičemž první pobyt bude ,,aktivnější“ s různými adrenalinovými aktivitami a druhý pobyt
bude pojat více rekreačně. Každý z termínů bude určen pro 10 – 15 vozíčkářů, pro jejich rodinné
příslušníky a doprovody. Jelikož jsou pokoje pro dvě až tři osoby, počítáme i s variantou, že větší
rodina bude potřebovat dva pokoje. Z kapacitních důvodů nebude pobyt tolik personálně
obsazený, proto s největší pravděpodobností nebude možné využít rehabilitační cvičení každý den.
V případě vyššího počtu zájemců dostanou přednost ti, kteří se pobytu ještě neúčastnili. Žadatelé
budou informováni nejpozději do 30. června 2018. Jmenováni budou i náhradníci pro případ
nemoci někoho z již schválených účastníků. Dokud nebudete vyzváni, cenu za pobyt prosím
neplaťte.
Vyplňte prosím v přihlášce, zda můžete jet pouze v jednom z daných termínu či některý z termínů
preferujete nebo je vám to jedno.
V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Kristýna Náhlíková
T
E

:
:

724 532 710
nahlikova@pcfenix.cz

Těším se na setkání s Vámi.
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Závazná přihláška
na rekondiční pobyt ParaCENTRA Fenix ve středisku Březejc
v termínu od neděle 29. 7. 2018 do soboty 4. 8. 2018 nebo od neděle 5. 8. 2018
do soboty 11. 8. 2018
Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

Počet osob, které se účastní se mnou (jména + rok narození):

Během pobytu mám zájem se účastnit (nehodící se škrtněte):
Aktivizačního cvičení
Ergoterapie
Vlastní návrhy na volnočasové aktivity:

Pokud Vás napadá něco, čím byste mohl/a Vy obohatit program pobytu, napište nám to prosím
zde:
Zakroužkujte prosím jednu z těchto variant:
a) mohu jet pouze v prvním ,,aktivnějším“ termínu

b) preferuji první ,,aktivnější“ termín

c) je mi to jedno
d) mohu jet pouze v druhém ,,rekreačnějším“ termínu

e) preferuji druhý ,,rekreačnější“ termín

Celková částka za pobyt ……………………………Kč.

V……………………dne…………………………

Podpis:…………………………………

