
3.-5.6.2016 

IX. Dolnoslezské onkologické hry pro děti a mládež

WROCŁAW 2016



S velkou radostí Vás zveme na již 
IX. ročník Dolnoslezských onkologických her pro 

děti a mládež,
které se konají 3.-5.6.2016 v polské Wrocławi a 

kam se sjíždějí týmy mladých sportovců z ČR i SR 
po transplantaci kostní dřeně a onkologické 

léčbě.



Podmínky účasti

• Věk účastníků: 6-18 let
• Nejdéle 4 roky po ukončení léčby

• Každé dítě se může zúčastnit pouze 2krát 
(vyjímku tvoří pacienti po druhé transplantaci)

Pozn.: Doprovod tvoří jeden z rodičů.



Disciplíny

Běh na 60 m, běh na 100 m
Skok do dálky

Hod kriketovým míčkem
Badminton
Stolní tenis

Plavání
Kopaná



Program

PÁ 3.6. - Odjezd v 9:30 od vrátnice FN Motol (ulice Kudrnova), 
trasa: Praha - Liberec - Hrádek n/Nisou – Zgořelec –
Wrocław

- Po příjezdu ubytování v hotelu, večeře a informativní 
schůzka

SO 4.6. - Snídaně cca v 7:30
- 8:30 odjezd na stadion, sportovní den cca od 10 do 17 h.
- Oběd zajištěn pořadatelem akce
- Společná večeře v hotelu + společný večerní program

NE 5.6. - Snídaně v 8:00
- cca v 9:00 odjezd směr ČR



Doplňující informace
Oficiální stránky her: www.onkoigrzyska.awf.wroc.pl, kde najdete i 
videa z minulých ročníků.

Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte přiloženou závaznou přihlášku a 
zašlete zpět na email marie.choniawkova@centrum.cz nejpozději do 
15.3.2015, do předmětu zprávy uveďte „Wroclaw“.

Účastnický poplatek činí 500 Kč/osoba. Zašlete prosím na účet Donoru 
204035627/0600 nejpozději do 31.3.2016 a do zprávy pro příjemce
uveďte „Wroclaw_příjmení“.

V rámci celého pobytu je zajištěn zdravotnický personál.

http://www.onkoigrzyska.awf.wroc.pl/


Ohlédnutí za minulým rokem

Taková byla medailová úspěšnost našich milých dětí. Celkově bylo uděleno
30 zlatých, 20 stříbrných a 18 bronzových medailí.

15 zlatých 6 stříbrných 10 bronzových



Minulý ročník



Těšíme se na Vaši účast!
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