Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
v spolupráci so spoločnosťami:

Občianske združenie DAR ŽIVOTA
Občianske združenie Transplantovaná pečeň
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

Kontakty:
-

SDaT: Ing. Dušan Križko, mail: dukrizko@centrum.sk
banka: Tatra banka IBAN: SK74 1100 0000 0026 6129 0008

- OZDŽ: Mgr. Vlasta Pagáčová, mail: info@darzivota.sk

tel.č.:0907/370 011,
banka: SLSP IBAN: SK88 0900 0000 0003 6438 3284

- OZTP: Milan Vrška, mail: transplantovanapecen@gmail.com
banka: Tatra banka IBAN: SK80 1100 0000 0029 2190 5620
-

ZPPH: Mgr. Iveta Makovníková,
mail:yvetta.makovnikova@gmail.com
banka: VUB IBAN: SK03 0200 0000 0027 4388 2058

POZÝVAME VÁS

na

Slovenské športové hry
transplantovaných a dialyzovaných
2016
1. ročník (19.),
ktoré sa uskutočnia v dňoch
30.09. - 02.10. 2016

na ZELENEJ VODE
pri
NOVOM MESTE NAD VÁHOM

Program podujatia

Cieľ športových hier:
-

športové a kultúrne vyžitie v kruhu priateľov,
zlepšenie fyzickej a psychickej kondície transplantovaných
a dialyzovaných pacientov,
podpora transplantačného programu,
šírenie pozitívnej mienky o transplantáciách a darcovstve
orgánov,
kvalifikácia na medzinárodné športové podujatia.
Veríme, že športové podujatie prispeje k zvyšovaniu kvality
života pacientov a vzájomnému zblíženiu názorov medzi
pacientmi, rodinnými príslušníkmi a odbornou a laickou
verejnosťou.

Miesto konania turnaja
Turnaj sa uskutoční v prijemnom prostredí rekreačného
strediska Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom.
Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Perla a penzióne Margaréta.
Strava je v reštaurácii hotela Perla.

Dňa 30. 09. 2016 - piatok
Príchod v popoludňajších hodinách (od 14.00hod. je k disp. ubytko)
od 18.00 - do 20.00 hod. večera, voľný program
Dňa 01.10. 2016 - sobota
od 7.30 raňajky
8.30 otvorenie hier
9.30 - 17.00 športové súťaže
12.00 - 14.00 obed
18.00 večera
21.00 - slávnostné vyhodnotenie,
spoločenský večer (hudba, tanec, klobása)
Dňa 02.10. 2016 - nedeľa
8.00 - 10.00 raňajky, odchod účastníkov
Účastnícky poplatok: 30,- €/osobu/pobyt pre člena (pacienta)
(max.1+1), resp. dieťa - člen do 15 rokov (s ½ porciou) 20,- €
- zdravotník - člen 30,- €
- 2.rodinný príslušník a partner zdravotníka (člen) 45,- €
- nečlenovia: 70,- €
- pri pobyte bez ubytovania platí účastník - člen 10,- €
(Predpokladané celkové náklady sú 80 - 90 €/osobu.)
Štartovné: 5,- € (platí sa na mieste). Doprava nie je hradená.
Pokyny pre prihlasovanie:
Prihlášky zasielajte na adresu: dukrizko@centrum.sk najneskôr
do 31.05.2016, najlepšie e-mailom (počet miest je obmedzený,
rozhodujúci je termín doručenia prihlášky!!!).
Účastnícky poplatok je nutné uhradiť obratom po zaslaní
prihlášky, najneskôr do 31.05.2016, na účet svojej organizácie.
Kontakt:
Ing. Dušan Križko, Mierová 30, 821 05 Bratislava 2
č.tel.: 0903/ 464 931, mail: dukrizko@centrum.sk

