Zarząd Stowarzyszenia Chorych
na Stwardnienie Guzowate
zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Zjeździe
Edukacyjno – Konsultacyjno - Rehabilitacyjnym
Członków Stowarzyszenia Chorych
na Stwardnienie Guzowate
MIEJSCE

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy
„SYRENKA”
82-103 Stegna, ul. Grunwaldzka 13
(woj. pomorskie)

Zakwaterowanie
w pokojach: 2,3,4,5
i domkach:
3,5,6
osobowych.

Dostępne będą: basen,
boisko do gier zespołowych,
namiot do gry w bilard
i ping-pong.
Dla dzieci będą
zorganizowane zajęcia
terapeutyczne w świetlicy.

24 czerwca - 1 lipca 2019r.
Przyjazd: 24 czerwca godz.
16.00 (rozpoczynamy kolacją)
Wyjazd: 1 lipca po śniadaniu
do godz. 12.00
Koszt uczestnictwa
w siedmio- dniowym pobycie
- osoba dorosła i dzieci powyżej 3 lat: 350 zł.
- dziecko do 3 lat: bez opłat
- jeden opiekun: 350 zł.
- dodatkowy opiekun: 511 zł.

GŁÓWNYM CELEM ZJAZDU JEST WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA)

W czasie zjazdu odbywać się będą zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne chorych
prowadzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie stwardnienia guzowatego. Dla
dzieci zajęcia prowadzone będą przez plastyka, terapeutę zajęciowego
Do uczestnictwa serdecznie zapraszamy Członków stowarzyszenia wraz z
rodzinami. Szczegółowy plan zjazdu podamy w późniejszym terminie.
Zgłoszenia prosimy
przesyłać na adres e-mail
wicepresesa
Pani Joanny Bartkowiak:
sg.joannabartkowiak@wp.pl
oraz adres stowarzyszenia
stowarzyszenie.stw.guz@wp.pl
Zgłoszenie winno zawierać:
imię i nazwisko każdego
uczestnika, wiek dzieci
i informacje dotyczące
zakwaterowania,
oraz tel. kontaktowy

TERMINY ZGŁOSZEŃ I WPŁAT

Do 15.04.2019

ZGŁOSZENIE
UDZIAŁU

Do 15.04.2019
DOKONANIE WPŁATY
ZADATKU
W KWOCIE 100 ZŁ
OD RODZINY

Do 15.05.2019
PRZELANIE OPŁATY
ZA POBYT
NA KONTO
ZJAZDOWE

nr rachunku: 04 1440 1026 0000 0000 1673 5458

W sprawach związanych z warunkami zakwaterowania oraz kwestiami organizacyjnymi
dotyczącymi pobytu, prosimy kontaktować się z zarządem stowarzyszenia.

Prosimy o udział w pełnym Zjeździe, osoby które, przyjadą później bądź wcześniej
wyjadą bez uzgodnienia z zarządem (informacje te winny być podane przy
zgłoszeniu) będą zobowiązane do poniesienia pełnej odpłatności za niewykorzystane
dni. Stowarzyszenie opłaca pełny pobyt – warto więc skorzystać z całości oferty
i przekazać informacje, o które prosimy.
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników decyduje
kolejność zgłoszeń zawierających wszystkie wymagane informacje.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zadatek nie będzie zwrócony.

http://syrenka.mierzeja.pl

