
 
PLÁNOVANÉ RESPITNÍ AKCE PRO ROK 2018 

po 26. 02. – pá 02. 03. 2018: Jarní prázdniny Bruntál (6-17 let, kapacita 20, Úvalno + výlety, obj. autobus) 

po 05. 03. – st 07. 03. 2018: Jarní prázdniny  Opava a Hlučín (6-17 let, kapacita 30, Beskydy, doprava 

objednaným autobusem)  

út 10. 04. 2018: FunPark Žirafa (výlet pro pěstouny s dětmi do cca 7 let, kapacita 15 rodin, doprava 

objednaným autobusem nebo vlastní) 

pá 11. 5. 2018 Odpolední Paintball (od cca 10 let, kapacita 20, doprava objednaným autobusem, 

odjezdová místa: Bruntál, Opava)  

so 12. 05. 2018: Odpoledne na farmě v Držkovicích (od 14 – 18 hod., kapacita cca 5 rodin,  

pro děti v doprovodu pěstounů, vlastní doprava) 

so 26. 05. 2018: Odpoledne na farmě v Držkovicích (od 14 – 18 hod., kapacita cca 5 rodin,  

pro děti v doprovodu pěstounů, vlastní doprava 
so 09. 06. 2018: Odpoledne na farmě v Držkovicích (od 14 – 18 hod., kapacita cca 5 rodin,  

pro děti v doprovodu pěstounů, vlastní doprava 
so 23. 06. 2018: Odpoledne na farmě v Držkovicích (od 14 – 18 hod., kapacita cca 5 rodin,  

pro děti v doprovodu pěstounů, vlastní doprava 

so 23. 06. 2018: Výlet do Ski areálu Skalka (www.skalkaostrava.com, do 13 let, do 6 let možno 

s doprovodem osoby pečující, kapacita 20 dětí bez dopr.+ ty s dopr. doprava objednaným autobusem) 

ne 08. 7. - pa 13. 7. 2018: Letní tematický pobyt v Úvalně (6-11 let, kapacita 12, vlastní doprava) 
po 09. 7. - pa 13. 7. 2018: Pobyt na farmě v Držkovicích (7-17 let, kapacita 12, vlastní doprava) 

ne 15. 7. - pa 20. 7. 2018: BEAUTY pobyt v Úvalně (dívky 12-17 let, kapacita 15, vlastní doprava) 

ne 22. 7. - pa 27. 7. 2018: SPORTOVNÍ CAMP v Úvalně (chlapci 10-17 let, kapacita 15, vlastní doprava) 

po 23. 7. - pa 27. 7. 2018: Pobyt na farmě v Držkovicích (7-17 let, kapacita 12, vlastní doprava) 

ne 29. 7. - ne 05. 8. 2018: FILMOVÝ pobyt v Úvalně (10-17 let, kapacita 15, vlastní doprava) 

po 06. 8. - pa 10. 8. 2018: Pobyt na farmě v Držkovicích (7-17 let, kapacita 12, vlastní doprava) 

út 09. 10. 2018: FunPark Žirafa nebo jiné zábavní centrum (výlet pro pěstouny s dětmi do 7 let,  

kapacita 15 rodin, doprava objednaným autobusem nebo vlastní) 

po 29. 10. 2018: Podzimní výlet (6-17 let, kapacita 30, doprava objednaným autobusem) 

Akce budou realizovány při naplnění kapacity. Změna programu vyhrazena. Účast je podmíněna odevzdáním 

závazné přihlášky a rezervačního poplatku 500 Kč - pobytová akce, 200 Kč – jednodenní akce, který bude 

účastníkům vrácen v den konání akce. 

V …………….……….. dne…………………. 

Předal/a: ……………………….……...                                              Převzal/a: ………………………..…….. 

 

Podpis:…………………………………                                               Podpis: ……………..………….………. 

 


