Dragi člani in članice Društva Downov sindrom Slovenija! Vabimo vas na
VIKEND SEMINAR
ki bo od 1. junija 2018 do 3. junija 2018 v Zdravilišču Laško:
Hotel Zdravilišče Laško, kat****
Seminar je namenjen družinam/skrbnikom, ki imajo/skrbijo za osebo z Downovim
sindromom v starosti nad 18 let.
Poleg sprostitve in oddiha je namen srečanja pridobivanje novih znanj, izmenjava izkušenj ter
vprašanj, ki se rojevajo v družinah. Zato bomo tekom seminarja imeli eno predavanje o
zakonodaji, predvsem bo tema dedovanje (za varstvo otrok bo poskrbljeno) in predavanje za
vse prisotne s praktičnim izvajanjem (plavanje po Halliwick metodi). Točen urnik in program
bomo poslali prijavljenim nekje teden dni pred seminarjem.
Cena vikend seminarja znaša 99 Eur za osebo nad 12 let. Otroci do 5. leta, ki spijo skupaj s
starši imajo brezplačno. Za otroke do 5. leta na dodatnem ležišču ali v otroški posteljici je
cena 24 €. Za otroke od 5. do 12. leta je cena 79 Eur. Za osebe z Downovim sindromom je
seminar brezplačen. Cena vključuje bivanje, polni penzion, neomejeno kopanje v bazenih
Zdravilišča Laško in Termalnem Centru TP, dodatne wellness storitve z 10 % popustom, dnevni
vstop v fitnes in brezplačno pitje termalne vode Laško.
Prijave za vikend seminar zbiramo preko elektronske prijavnice-s klikom na povezavo vpišete
podatke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7JJ40xBTYvTsE-9ToxSR14SYHixMG1U8yaC037vggo8RtQ/viewform?c=0&w=1

Lahko pa tudi izpolnite spodnjo prijavnico in jo pošljete na naslov Društvo downov sindrom
Slovenija, Samova 9, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. maja 2018.
Prednost pri udeležbi bodo imele družine, ki so se do sedaj v manjši meri udeleževale naših
vikend seminarjev in ki imajo poravnane svoje obveznosti do društva.
Zapisala Sabina Pšeničnik, 24. 4. 2018

________________________________________________________________________________

PRIJAVNICA
Na vikend seminar v Laškem med 1. 6. 2018 in 3. 6. 2018 prijavljam sledeče osebe:
IME

PRIIMEK

1.*
2.
3.
4.
5.
6.
* kot prvega navedite družinskega člana z DS.

DATUM
ROJSTVA

NASLOV
številka GSM

