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Milí pěstouni, milé děti, 
přijměte naše pozvání na  

 

VÍKENDOVÝ VZDĚLÁVACÍ POBYT 

 

na téma 

 

POZNEJ SÁM SEBE 

 

Víkendový vzdělávací pobyt proběhne v termínu 7.-8.9.2019 v rozsahu 16 hodin vzdělávání,  a to v 
příjemném prostředí beskydské přírody v Komorní Lhotce, penzion Zátiší. Víkendem nás provede 
Mgr. Martina Černá, psycholožka a lektorka Centra psychologické pomoci v Opavě.  
 
Po dobu vzdělávání bude pro děti zajištěn animační program s individuálním přístupem 
k potřebám každého dítěte. V případě pěkného počasí budou aktivity probíhat formou výletu – 
prosíme o zajištění vhodného oblečení pro pobyt venku. 
 
Během pobytu je možno ZDARMA využít služeb penzionu – solná jeskyně a minibowling. 
 
Podmínky účasti: 
Odevzdání závazné přihlášky své klíčové pracovnici nejpozději do  30.6.2019, což je současně 
termín pro uhrazení spoluúčasti za víkendové vzdělávání. Konkrétní výši spoluúčasti vám sdělí váš 
klíčový pracovník. 
 
Cena pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu s organizací Elim: 
Ubytování:     zdarma  (plná cena – 300 Kč) 
Strava – dospělý a dítě nad 12 let:     460 Kč    
Strava – dítě do 12 let:    340 Kč   
Vzdělávání:    zdarma   
Animační program, hlídání pro 1 dítě:    zdarma  
Doprava autobusem:    zdarma 
 
Doprava:  
Můžete využít vlastní automobil, případně se připojit k nám a jet hromadně objednaným 
autobusem, který bude mít zastávku v Opavě u Elimu a v Ostravě-Svinově u vlakového nádraží. 
(Časy odjezdů budou upřesněny podle zájmu). 
 
Adresa: 
Penzion Zátiší, Komorní Lhotka 391 

https://penzion-zatisi.penzion.cz/ 
http://www.zatisi-penzion.cz/ 
 
 

Těšíme se na setkání s vámi a s vašimi dětmi... 
 Pracovníci Elim Opava o.p.s. 

 

https://penzion-zatisi.penzion.cz/
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PŘIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÝ VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO PĚSTOUNY 
7.-8.9.2019 

 
 

Pěstoun 1. 
Jméno a příjmení: ………………………………….. 
Datum narození: …………………………………… 
 
Pěstoun 2. / Partner* 
Jméno a příjmení: ………………………………….. 
Datum narození: ………………………………….. 
 
Dítě 1. (dítě v péči) 
Jméno a příjmení: ………………………………….. 
Datum narození: ………………………………….. 
Zdravotní stav dítěte: 
Alergie………………….…………………………………………………………………… 
Jiné onemocnění (např. epilepsie, astma, cukrovka, apod.)……………………………… 
Pravidelné užívání léků: název léků....................................................................................... 
    RÁNO……………………………………………………… 
    ODPOLEDNE……………………………………………… 
    VEČER…………………………………………………….. 
Jiné zdravotní potřeby (inhalátor, naslouchadlo apod.)……………………….……………… 
Zdravotní omezení dítěte:……………………………………………………………………… 
Léky, potřeby, které musí mít dítě u sebe……………………………………………………… 
Plavec – neplavec ……………………………………………………………………………….. 
 
Dítě 2. (dítě v péči / vlastní*) 
Jméno a příjmení: ………………………………….. 
Datum narození: ………………………………….. 
Zdravotní stav dítěte: 
Alergie………………….…………………………………………………………………… 
Jiné onemocnění (např. epilepsie, astma, cukrovka, apod.)……………………………… 
Pravidelné užívání léků: název léků....................................................................................... 
    RÁNO……………………………………………………… 
    ODPOLEDNE……………………………………………… 
    VEČER…………………………………………………….. 
Jiné zdravotní potřeby (inhalátor, naslouchadlo apod.)……………………….……………… 
Zdravotní omezení dítěte:……………………………………………………………………… 
Léky, potřeby, které musí mít dítě u sebe……………………………………………………… 
Plavec – neplavec ……………………………………………………………………………….. 
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Dítě 3. (dítě v péči / vlastní*) 
Jméno a příjmení: ………………………………….. 
Datum narození: ………………………………….. 
Zdravotní stav dítěte: 
Alergie………………….…………………………………………………………………… 
Jiné onemocnění (např. epilepsie, astma, cukrovka, apod.)……………………………… 
Pravidelné užívání léků: název léků....................................................................................... 
    RÁNO……………………………………………………… 
    ODPOLEDNE……………………………………………… 
    VEČER…………………………………………………….. 
Jiné zdravotní potřeby (inhalátor, naslouchadlo apod.)……………………….……………… 
Zdravotní omezení dítěte:……………………………………………………………………… 
Léky, potřeby, které musí mít dítě u sebe……………………………………………………… 
Plavec – neplavec ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Závazně přihlašuji výše uvedené osoby k víkendovému vzdělávání v termínu 7.-8.9.2019 
a zároveň beru na vědomí, že každý účastník je povinen se podrobit bezpečnostním pokynům  
a dalším pokynům pracovníků Elim Opava o.p.s.  
Souhlasím/Nesouhlasím* s fotografováním během akce a s vyvěšením fotografií na nástěnkách, 
nebo webových stránkách Elim Opava. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů.  
Za ztrátu cenných věcí, vč. mobilních telefonů, organizátor akce neodpovídá!  
 
 
 
V.................................dne........................   …............................................................ 
          Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nehodící se škrtněte 


