
 

 

 

 

POZVÁNKA 

na rodinný pobyt v Oravskej Lesnej 

 

Srdečne  pozývame na rekondično-pohybový pobyt,  

ktorý je určený pre detských onkologických pacientov a ich rodiny. Tento pobyt je realizovaný 

vďaka projektu Európskej Únie Krtko v sieti. Projekt je založený na cezhraničnej spolupráci s 

Českou republikou – konkrétne s Nadačným fondom Krtek pri detskej onkológii v Brne a 

katedrou Aplikovaných pohybových aktivít Univerzity Palackého v Olomouci. Slovenskú stranu 

zastrešuje Rada mládeže Žilinského kraja. 

 

 

 

Miesto konania pobytu: Hotel Tyrapol**, Oravská Lesná, SR, www.tyrapol.sk 

 

Termín konania pobytu: 7.1.- 11.1.2015 

Pobyt je bezplatný! Náklady sú hradené z projektu EU. 

Uzávierka prihlášok bude:  19.12.2014 

Prihlásiť sa môžete: 

1. ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU cez tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/1223vrMIoHWdo2-JJj08FYtWkgXMS01TLmit7f31-tZ8/viewform 

2. LISTOVOU PRIHLÁŠKOU, ktorú treba zaslať na adresu:  

Rada mládeže Žilinského kraja 

Rajecká 17 

010 01, Žilina 

Prihlášku si môžete vytlačiť s internetu (viď predchádzajúci odkaz), alebo sa s nami spojte 

(+421 948 086 420) a my Vám ju pošleme poštou. Je potrebné, aby prihláška k nám prišla 

do 19.12., preto ju odporúčame poslať v dostatočnom predstihu. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1223vrMIoHWdo2-JJj08FYtWkgXMS01TLmit7f31-tZ8/viewform


 

 

 

ĎALŠIE  INFORMÁCIE: 

 

-Cieľová skupiny účastníkov pobytu: rodiny s deťmi  počas a po onkologickej liečbe. Vek 

onkologických pacientov do veku 15 rokov. Na pobyt sa počíta s max. počtom účastníkov za 

rodinu 6 osôb (rodičia, resp. opatrovatelia - 2 dospelé osoby a súrodenci). Cieľová skupina 

účastníkov pre tento pobyt je trvalé bydlisko na území Žilinského, Trenčianskeho 

a Trnavského kraja. Maximálny počet účastníkov zo Slovenska je 43 ľudí. 

- Doprava -o doprave sa dohodneme s účastníkmi vybranými na pobyt po prihlásení 

 Začiatok: 7.11. (streda) večerou (18:00) 

 Koniec: 11.1. (nedeľa) obedom (13:00) 

- Zabezpečené  je : ubytovanie v hoteli Tyrapol**, stravovanie – plná penzia, program pre 

deti aj dospelých, vrátane špeciálneho pohybového programu, bazén, welness, telocvičňa a 

lyžovanie (treba si priniesť vlastné vybavenie), kreativity 

- Dôležité: ak má niekto diétu je potrebné to nahlásiť aj typ diéty, prípadne iné dôležité 

informácie. 

- V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: 

                    Terézia Halušková, terezia.haluskova@rmzk.sk, +421 948 086 420 

mailto:terezka.haluskova@rmzk.sk

