SPORTPROPAG a.s.
Náměstí Svatopluka Čecha 11
101 00 Praha 10
Telefon: 2 673 11 935, 603 55 15 94
Fax:

2 673 11 935

Dne 01.10.2019

dovolujeme si Vám oznámit, že Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR ve
spolupráci s akciovou společností Sportpropag, připravují v letním období pro děti ve věku
7 - 18 let tři 14-ti denní pobytové tábory. Tyto tábory se uskuteční opět v Podskalí na Orlické
přehradě v následujících termínech:
a) 4.7 - 18.7.2020
b) 1.8 - 15.8.2020
c) 15.8 – 29.8.2020

Prof. MUDr. Saudek, DrSc.
MUDr. Benešová, MUDr. Romanová
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Cena letních DIA táborů po odečtení příspěvku Sdružení činí 5 900,00 Kč, pokud jde o
sourozence nediabetika je cena 6 300Kč. V ceně není zahrnuto úrazové pojištění dětí a
doporučujeme rodičům jeho uzavření.
Sraz účastníků bude vždy první den táboru ve 14,00 hod. před penzionem Podskalák
v Podskalí. Autobus nezajišťujeme, protože se jedná o tábory určené dětem z celé ČR.
S sebou by děti měly mít kromě běžného vybavení láhev na pití, ledvinku nebo malý baťůžek.
Nezapomeňte na pláštěnku a gumovou obuv.
Nedoporučujeme dávat dětem s sebou na dia tábor cennější věci, ani větší obnosy peněz.
Kapesné doporučujeme uschovat u vedoucích. Rovněž mobilní telefony budou uloženy u
vedoucích a dětem budou vydávány pravidelně mezi 18,30 – 19,30 hod. a dle potřeby.
V příloze Vám zasíláme přihlášku, kterou co nejdříve vyplňte a zašlete na adresu:
Sportpropag,a.s.,nám.Svatopluka Čecha 11, Praha 10, PSČ 101 00 nebo mailem na adresu
sportpropag@volny.cz. Možnost platby je i fakturou nebo převodním příkazem. Pokud budete
platit platebním příkazem, číslo účtu je 450245101/0100 a var.symbol uveďte rod.číslo dítěte
před lomítkem.Protože počet míst je omezen, bude rozhodovat datum přijetí přihlášky.
Pozor, nově musí u diabetických dětí být připojeno potvrzení ošetřujícího lékaře, že dítě je
diabetik. Vzor posíláme v příloze.
V případě dotazů volejte kdykoli na 603 551 594. Budeme Vás v případě vašeho zájmu
informovat i o tom, kdo z Vašeho blízkého okolí se zúčastní, aby jste se mohli případně domluvit
na společné dopravě.

S pozdravem
JUDr. Václav Letocha
předseda Sdružení

Ing. Jan Viktorin
ředitel společnosti

