
WROCŁAW2020
Dolnoslezské onkologické hry

pro děti a mládež



Co jsou onkologické hry?
Onkologické hry jsou každoroční setkání
dětí, rodičů i lékařského personálu z Česka,
Polska a dalších zemí. Děti společně
soutěží v disciplínách a v turnaji kopané.

Těšit se můžete i na prohlídku města
Wroclaw, návštěvu místní zoologické
zahrady a projížďkou na řece Visle.
Cestujeme luxusním autobusem, ubytování
je zajištěno ve špičkovém hotelu Mercure v
centru města.

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



Komu je akce určena?
Všem dětem, které jsou po transplantaci kostní
dřeně a onkologické léčbě.

Podmínky účasti:
- věk účastníků mezi 6 a 18 lety

- nejdéle 4 roky po ukončené léčbě

- maximálně 1 účast na minulých ročnících onkologických
her (každé dítě se může zúčastnit 2x, s výjimkou pro děti
po druhé transplantaci)



Program akce

Odjezd v 18:00 od vrátnice FN Motol (ul. Kudrnova)

Trasa: Praha - Náchod - Wrocław

Příjezd: cca ve 24:00

čtvrtek
6.6.

pátek
7.6.

Snídaně od 7:30 - 9:00 hodin

Dopolední program: centrum města, návštěva
zajímavého místa, individuální oběd

Odpolední program: projížďka po Visle - výstup u ZOO

Večeře v 18:30, po večeři informativní schůzka k
sobotnímu dni

4.6.

5.6.



Snídaně v 7:30

Odjezd na stadion v 8:15

Soutěžní disciplíny:
Běh na 60 – 100m (dle věku)
Skok do dálky
Hod kriketovým míčkem
Badminton
Stolní tenis
Kopaná
Rodinný běh

Návrat kolem 16 hodiny

sobota
8.6.

neděle
9.6.

Snídaně v 8:00

Odjezd do ČR v 9:00

6.6.

7.6.



Pokud se chcete zúčastnit:
- vyplňte přiloženou závaznou přihlášku

- zašlete ji na email mariedonor@centrum.cz nejpozději do 15.3.2020

- do předmětu zprávy uveďte „Wroclaw"

Účastnický poplatek:
- činí 500 Kč/osoba

- zašlete ho prosím na účet Donoru:

204035627/0600 nejpozději do 31.3.2020

- do zprávy pro příjemce uveďte „Wroclaw_příjmení“

Doplňující informace



WROCŁAW 2019
ohlédnutí za minulým ročníkem

10x
stříbro

8x
bronz

Naši mladí sportovci minulý rok získali:



Budeme se na vás těšit i v roce 2020


