
 
 
 

 
 

PODMIENKY ÚČASTI NA VÝLETE 
POĽSKO - KRAKOW, Wieliczka a Zakopane 

2-DŇOVÝ ADVENTNÝ ZÁJAZD 
04. - 05.12.2019 

 
PRIHLÁSENIE: 
Vyplnenú prihlášku, prosíme, doručiť do 15.novebmra 2019 osobne do Centra pomoci 
v Košiciach alebo zaslať podpísanú (scan) na email slatina@lpr.sk 
 
ÚHRADA: 
Príspevok vo výške 39€ je potrebné uhradiť po potvrdení účasti priamo v Centre pomoci 
v Košiciach do 22.novembra 2019. V prípade, že sa nenaplní kapacita z radov onkologických 
pacientov, bude možná účasť doprovodu pacienta za úhradu v plnej výške, t.j. 79€.  
V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie – 1 noc s raňajkami, sprievodca, poistenie liečebných 
nákladov. V cene nie sú zahrnuté vstupy do pamiatok – Wieliczka cca 20€/os., ostatné vstupy 
cca 10€. 
 
UPOZORNENIE: 
Tento výlet síce patrí medzi fyzicky náročnejšie, avšak vynaložená námaha bude zhodnotená 
krásnymi zážitkami.  
V prípade záujmu, ktorý by prevyšoval kapacitné možnosti, budú uprednostnení pacienti, ktorí 
ešte výlet s LPR neabsolvovali. Ostatní záujemcovia budú zaradení ako náhradníci a v prípade 
uvoľnenia kapacity ich budeme kontaktovať.  
 
ĎALŠIE INFO: 
Na výlet sa môže prihlásiť každý onkologický pacient vo veku 18+ osobne. Výletu sa môžu 
zúčastniť pacienti, ktorých zdravotný stav zodpovedá podmienkam a programu výletu. Liga 
proti rakovine nezodpovedá za zdravotný stav účastníkov, prihlásenie je na individuálnom 
zvážení pacienta.  
Výlety hradené Ligou proti rakovine sú organizované výlučne pre onkologických pacientov, 
pričom max. dĺžka od ukončenia liečby pacienta je 10 rokov.  
Výlet sa realizuje iba v prípade, že sa naň prihlási minimálny počet 40 záujemcov. V prípade 
nižšieho počtu, resp. nenaplnenia kapacity si vyhradzujeme právo zrušiť výlet.  
 
NÁSTUPNÉ MIESTA: 
Odchod autobusu bude v skorých ranných hodinách z Košíc – presné info dostanú účastníci 
včas pred výletom. V prípade prihlásenia pacientov z iných miest východného Slovenska, ktoré 
sú na trase Košice-Krakow, bude možné po dohode nastúpiť aj inde – na základe dohody 
s konkrétnymi účastníkmi výletu.  
 
Liga proti rakovine ani cestovná kancelária nezodpovedajú za poveternostné podmienky, 
ktoré budú počas trvania výletu. 
 
PRIHLÁŠKY A VIAC INFO NA: 
Ľubica Slatina, 0902 893 299, slatina@lpr.sk 


