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Nocny pokaz przedpremierowy w
Heliosie: „Wyjazd integracyjny” -
BILETY!
Czy bohaterom polskiej komedii
„Wyjazd integracyjny” uda się
zawstydzić nawet zwariowanych
imprezowiczów z „Kac Vegas”?
Przekonamy się już w przyszłym
tygodniu. Przedpremierowy
pokaz filmu w kinie Helios przy
ul. Kazimierza Wielkiego w nocy
z 3 na 4 listopada.  2011-10-28
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Wakacyjny wyjazd dla niepełnosprawnych dzieci,
chwila wytchnienia dla rodziców
23 lipca 2012, autor: bs/inf. pras.

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych zaprasza na kolejny wyjazd dla dzieci

niepełnosprawnych w ramach projektu "Integracja dla wszystkich". Tym razem celem wyprawy jest

Zamek Książ.

Podczas spacerów po komnatach zamkowych, tarasach, korytarzach i

dziedzińcach, dzieci szukać będą skrzydlatego Pegaza, odważnego i sprytnego

Herkulesa, przyjrzą się pojedynkowi Ateny z Arachne zamienionej w pająka.

Dowiedzą się, dlaczego pobliska skała nazywana jest Skałą Olbrzyma oraz czy

perły przyniosły pięknej księżniczce Daisy szczęście.

Na zwiedzanie baśniowego Książa zapraszamy 29 lipca. Opiekę nad dziećmi

będą sprawować dwie wykwalifikowane i mające odpowiednie doświadczenie

animatorki czasu wolnego. Wycieczka jest organizowana dla dzieci o różnym

stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia. Aby jeszcze bardziej zachęcić do

udziału w naszej wyprawie zachęcamy do przeczytania relacji z pierwszego

wyjazdu do Western City: http://www.kkn.wroclaw.pl/projekty2012

/wyd02karpacz-dzieci.html 

Warto podkreślić, że oprócz fantastycznej przygody jaką najmłodsi mogą

przeżyć,  taki wyjazd pozwala rodzicom złapać drugi oddech. Nie można

bowiem zapominać, że opieka nad osobami niepełnosprawnymi to praca 24h

na dobę.

Wyjazd odbędzie się 29 lipca 2012 roku o godzinie 9:00 ze stacji BP obok

hotelu Wrocław przy ulicy Powstańców Śląskich. Powrót na miejsce zbiórki w godz. 18-19. Koszty całego

wyjazdu, bilet wstępu i obiadu, pokryte będą ze środków projektu "Integracja dla każdego" finansowanego ze

środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Krótko mówiąc, uczestniczy wyjazdu nie poniosą żadnych kosztów!!! Osobą kontaktową jest Natalia

Nahajowska. Zapisy drogą mailową: natalia.nahajowska@gmail.com lub telefonicznie: 512 192 994. Zapisy

kończymy w czwartek, 26 lipca, o godz.20.00. Bardzo prosimy o podanie rodzaju niepełnosprawności dziecka.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań można kontaktować się

również z Pawłem Parusem (prezes Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych) - pparus@interia.pl,

tel. 603 765 771. Zapraszamy na stronę projektu "Integracja dla wszystkich": http://www.kkn.wroclaw.pl

/projekty2012/aktualnosci.html
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