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Drogie Koleżanki i Koledzy,
Niektórzy mnie już znają z poprzedniej edycji inni jeszcze nie. Jestem tatą niepełnosprawnego
Maksia. Początkiem roku zorganizowaliśmy pierwszy zimowy wyjazd terenowy dla dzieci z
ośrodka.
Teraz zbliżają się wakacje i koniec roku szkolnego,wkrótce też będzie dzień dziecka. Jest to
czas radości dla wszystkich małych pociech. Sprawmy trochę radości podopiecznym ośrodka i
zabierzmy ich na kolejną wyprawę w poszukiwaniu zamków i pustyni.
Zatem...
Chciałbym z Waszą, Drogie Koleżanki i Koledzy, pomocą ponownie zabrać grupę tych
wspaniałych małych bohaterów na przejażdżkę po Jurze Krakowsko Częstochowskiej śladem
zamków i piasku Zamysł jest taki by pokazać im piękno miejsc do których nie są wstanie
dotrzeć przez swoje fizyczne ograniczenia.
W planie przejazd trasą typowo turystyczną przez ciekawe miejsca widokowe na pustynie
zamki i jurajskie skałki a na zakończenie tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasy.
Wasze auta
Zapraszamy każdy pojazd 4x4 posiadający aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC
oraz pasy na tylnej kanapie gdzie będą podróżować dzieci. Dzieci, które będą potrzebować
fotelika będą ten fotelik mieć ze sobą. W związku z tym, że nasi milusińscy potrzebują trochę
więcej uwagi i opieki zakładamy, że będą podróżować w waszych autach z opiekunem tam
gdzie będzie to niezbędne. Większość dzieci porusza się samodzielnie lub z niewielką pomocą
opiekuna, Niektórzy milusińscy jednakże wymagają wózka ale myślę, że to nie będzie dla Was
problem by zabrać do bagażnika.
Miło byłoby gdybyście mogli zabrać ze sobą turystyczne stołeczki stolik kubeczki i ewentualnie
kuchenkę co by zagrzać wodę na kawę czy herbatę przy ognisku. Drewno na opał oraz
kiełbaski zostaną zabezpieczone.
Termin i miejsce.
sobota 16 czerwca 2018r.
Spotykamy się ok 8 i wyruszymy wspólnie o godz. 8.30 z parkingu pod Szkołą tj. ul. Praska 64.
Zakończenie imprezy przewiduje się na godzinę 19. na parkingu Szkoły.
Liczę na to, uda się znów wspólnie sprawić radość naszym dzieciakom. Wiem z dobrze
poinformowanych źródeł, że bardzo by chcieli jeszcze pojechać na taką wycieczkę. Niektórzy
ponoć są już umówieni ze swoimi kierowcami z poprzedniego spotkania!.
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Nie zawiedźcie zatem i przyjedzcie Spotkajmy się i sprawmy radiość tym wspaniałym
dzieciom!.
Liczę, że uda się zebrać ok 25 samochodów.
Uprzejmie prosiłbym ze względów organizacyjnych aby chętni wspomóc tę incjatywę
określili się do 5 czerwca 2018 wysyłając maila na adres swireq@gmail.com z tematem
Iniemamocni 2018.

2/2

