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S velkou radostí Vás zveme na

X.ročník Dolnoslezských onkologických her 

pro děti a mládež, 

které se již tradičně konají v polské Wroclawi a 

to  2.- 4.6.2017.

Her se účastní děti po transplantaci kostní

dřeně nebo onkologické léčbě z Polska, České

republiky a Slovenska.



Podmínky účasti

• Věk účastníka: 6-18 let

• Nejdéle 4 roky po ukončení léčby

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

• Doprovod dítěte tvoří jeden z rodičů.



V jakých disciplínách můžete

soutěžit?

Běh na 60m a 100m

Skok do dálky

Hod kriketovým míčkem

Badminton

Stolní tenis

Plavání

Fotbal (závěrečné utkání, v kterém se postavíme

proti Polskému týmu)



Program

Pátek 2.6. - cesta do Wroclawi

- odjezd v 9:30 od vrátnice FN Motol (ulice Kudrnova)

- oběd v 11:30 v Hrádku nad Nisou (oběd je v ceně zájezdu, pití si hradí

každý sám)

- po příjezdu následuje ubytování na hotelu a následná návštva zajímavého

místa

- večeře a informační schůzka

Sobota 3.6. – Sportovní den

- Snídaně v 7:30

- v 8:30 odjezd na stadion, sportovní program cca od 10 do 17h

- oběd zajištěn pořadatelem akce

- společná večeře v hotelu, možný společný večerní program

Neděle 4.6. – návrat do Čech

- Snídaně v 8:00

- odjezd v 9:30



Další informace

Pokud se chcete zúčastnit her, vyplňte přiloženou závaznou

přihlášku a zašlete ji na e-mail marie.choniawkova@centrum.cz a to 

nejpozději do 15.3.2017, do předmětu zprávy uveďte ,,Wroclaw”

Účastnický poplatek tvoří 500kč (dítě 500kč+dospělí 500kč, další

dítě 1500kč a 2.doprovod 3500kč). Peníze zašlete na účet Donoru

204035627/0600 nejpozději do 31.3.2017 a do zprávy pro příjemce

uveďte ,,Wroclaw_příjmení”

V rámci celého pobytu je zajištěn zdravotnický personál.

oficiální stránky her: www.onkoigrzyska.awf.wroc.pl, zde najdete

videa z minulých ročníků.

mailto:marie.choniawkova@centrum.cz
http://www.onkoigrzyska.awf.wroc.pl


Ohlédnutí za minulým ročníkem

- Díky naším šikovným

sportovců jsme získali

15 zlatých, 6 

stříbrných a 10 

bronzových medailý a 

vyhráli jsme fotbalový

turnaj. 



Těšíme se na Vaši účast!


