
      Sídlo:      U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5 

      IČ:      60 45 88 44 

      Bankovní spojení :  ČS. a.s., 0240272339/0800 

                                                                               Kontaktní adresa: Skopová Věra (tel. 606 43 83 93) 

            Krajanská 516/1a 

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu                 149 00      Praha 4 -Újezd 

                                                                                                        e-mail : info@suki.cz 

 

Pozvánka na jarní setkání SUKI 

 
Termín: pátek – neděle 27. – 29. dubna 2012 (nástup možný již od 14.00 hod) 

 

Místo:  Hotel Renospond, 539 44  Zderaz č. p. 119 (okres Chrudim) 

webové stránky: www.renospond.cz 

 

Ubytování: 2, 3 a 4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením 
 

Cena za víkend: 

 děti do 3 let (bez nároku na stravu a lůžko)     zdarma 

 děti od 3 - 15ti let, včetně implantovaných   570,- Kč 

 účastníci od 15ti let, včetně implantovaných, a dospělí    1190,- Kč 

 

 

Program: 
Pátek: příjezd, večeře, informativní schůzka, volný program 

Sobota: dopoledne  -  společné aktivity dětí  

-  program pro rodiče: výměna zkušeností s integrací dětí v různých typech 

škol, tentokrát za přítomnosti zkušených pedagogů a jejich asistentů  

odpoledne – tajný výlet, při kterém náhodou najdeme i buřty a opečeme si je, nebude-li 

foukat vítr :-) 

večer – pro zájemce z řad dětí i rodičů výtvarná dílna pro pokročilé, výměna zkušeností 

Neděle:dopoledne – soutěže pro děti (opět prosíme každou rodinu nechť si připraví alespoň jednu 

soutěžní disciplínu) 

 po obědě odjezd domů 

 

V době přednášek bude pro zájemce zajištěno hlídání malých dětí. 

V případě potřeby bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka. 

 

Přihlášení:  do 31. března 2012. 

Žádáme o pečlivé zvážení přihlášky, její vyplnění a zaslání poštou nebo elektronicky na výše 

uvedené kontakty. Prostřednictvím těchto kontaktů prosíme hlaste všechny případné změny. 
 

 

za výkonný výbor SUKI: 

Věra Skopová 

 

 

Přihláška v příloze 

http://www.renospond.cz/


 

 

 

 

 

Přihláška na jarní setkání SUKI 
Hotel Renospond,  Zderaz 119 (okres Chrudim) 27. – 29. 4. 2012 

 

Příjmení 

rodiny : 

 Adresa:  

Telefon:    E-mail  

Jméno 

účastníka s KI: 

  

věk:  

 

Ostatní 

účastníci 

(počet) 

Dospělí: Děti: 

Věk: 

Potřebujete 

tlumočníka do 

znakového 

jazyka? 

 

 

ANO      -         NE 

Potřebuje Vaše 

dítě speciální 

stravu, dietu 

apod.? 

 

 

ANO       -         NE 

 

Poznámka:  

 

Příjezd dne:  

Datum: 

 

 Podpis:  

 


