
Vážení rodiče,

zveme vás na již 34. edukační pobyt dětských diabetiků, tentokrát na téma Pravěk. Tábora se účastní
nejen diabetické děti, ale i jejich rodiče a zdraví sourozenci, což integruje celou rodinu v péči o
nemocné dítě. Prioritou je edukace rodičů a dětí spočívající v diskuzích s lékaři, v praktických ukázkách
použití léčebných pomůcek či přístrojů a rovněž i ve výměně vlastních zkušeností mezi dětmi
samotnými a jejich rodinami.

Dopolední program: edukační část, kterou zajišťuje svými přednáškami a konzultacemi 

MUDr. Sázavský. Forma výuky je přizpůsobena věku účastníků. Doufáme, že k nám opět zavítá 

Prof. MUDr. Martin Prázný PhD. CSc. z 3. interní kliniky 1. LF UK se zajímavou přednáškou jako v 
minulých letech. 

Odpolední a večerní program: celotáborovou hru zajišťujeme s pomocí ostatních rodičů dětí. Pobyt je
připravován tak, aby co nejvíce diabetickým dětem přiblížil běžný letní tábor, na který se diabetické
děti nedostanou. Nechybějí nejrůznější aktivity, soutěže, sportovní turnaje, táborová olympiáda,
turistické vycházky, stezka odvahy a táborák. Doprava na Dia tábor je vlastní. Ubytování je ve 4
lůžkových chatičkách, nebo v pokojích ve zděné budově. Každá rodina má svou chatku, nebo pokoj.
Sociální zařízení je centrální. Více o ubytování na: www.zaseka.cz. Strava a základní pitný režim pro
všechny děti 6x denně a pro dospělé 3x denně. Cena za dospělou osobu a den je 495 Kč, cena za dítě
do 15 let je 462 Kč/osobu/den. V ceně je zahrnuto ubytování, strava, základní pitný režim a parkování.
Závaznou přihlášku, kterou najdete na našich stránkách je potřeba odeslat e-mailem nejpozději do
konce března 2023. Zálohu 2000 Kč na osobu posílejte, až vás k tomu vyzveme. Za diabetické děti se
záloha neposílá. Více na našich stránkách: www.diadeti-kladno.cz nebo na: info@diadeti-kladno.cz

Zdravíme všechny lovce, sběrače kořínků a bobulí!!!
Zveme vás do naší pravěké osady od soboty 12. 8. do soboty 19. 8. 2023 na společné 

putování pravěkem. 
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