XV. barevné DIA dny v Luhačovicích
Dovolujeme si Vás pozvat do Luhačovic, na tradiční, v letošním roce již XV. víkendový zdravotně edukační pobyt, který
se uskuteční ve dnech 27. 10. - 30. 10. 2016
Tento pobyt je určen dětem i dospělým s onemocněním Diabetes mellitus I. typu a jejich rodinám.
Velkou část pobytu bude tvořit edukace dospělých i dětí, dále je připraveno sportovní i kulturní vyžití. Garantem
odborné části programu je MUDr. Naděžda Filáková, dětská diabetoložka z Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy. Na
edukačním programu se budou podílet odborníci z oblasti diabetologie, dětského lékařství, psychologie a zdravého
životního stylu. Součástí pobytu bude bohatý sportovní program pro celou rodinu.
Ubytování je zajištěno v Hotelu Adamantino, Pozlovice 337, 763 26 Luhačovice, www.adamantino.cz.
Pobyt zahájíme ve čtvrtek večeří a ukončíme v neděli snídaní.
Účastnický poplatek pro členy OS
A) DIA dítě do 12 let (včetně)
B) DIA dítě 13 - 17 let (včetně)
C) Dítě do 12 let (včetně)
D) Ostatní

800,- Kč
1.000,- Kč
1.600,- Kč
2.300,- Kč

Účastnický poplatek pro nečleny
E) DIA dítě do 12 let (včetně)
F) DIA dítě 13 - 17 let (včetně)
G) Dítě do 12 let (včetně)
H) Ostatní

1.200,- Kč
1.600,- Kč
1.800,- Kč
2.500,- Kč

V případě, že budete mít zájem o zvýhodněnou cenu akce, můžete se stát členy OS. Členský příspěvek ve výši 400,- Kč se bude počítat i pro rok
2017.

Cena pobytu zahrnuje:
o ubytování - pokoje se soc. zařízením
o stravování (4 x denně) - dospělí i děti formou plné penze + II. večeře, pitný režim,
o odborný a sportovní program
o hlídání dětí a program pro děti
o hotelový bazén, tělocvična, pingpongový stůl, bowling aj.
o společenský večer s hudbou a občerstvením
Hotel dále nabízí široký výběr rehabilitačních procedur – whirlpool, sauna, solárium, masáže (za úhradu).
Věříme, že využijete další možnosti k načerpání nových poznatků a zkušeností v léčbě diabetu, ke sportování, setkání
s přáteli a k navázání nových přátelství.
Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2016, vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Centrum pro dítě s diabetem, z.s.,
Jurečkova 1812/16, 702 00 Ostrava 1, případně e-mailem na adresu prihlassenaakciOS@seznam.cz.
Na základě Vámi vyplněné Přihlášky Vám bude zasláno potvrzení o doručení přihlášky a pokyny pro platbu pobytu.

XV. barevné DIAdny v Luhačovicích jsou realizovány za finančního přispění Ministerstva zdravotnictví ČR, Statutárního města Ostrava a dalších
spolupracujících firem.

