Zážitkový deň s Ligou v Modre
23. 9. 2021
Po nútenej prestávke vás s radosťou pozývame stráviť príjemný deň v Modre so zaujímavým
programom:
Od 11:00 hod. návšteva EBENICA COFFEE – profesionálny barista vám priblíži históriu
pestovania kávy a metódy jej prípravy. Tešiť sa môžete nielen na jej vôňu, ale aj na chuť 😊
. Odhadovaná doba exkurzie 30-45 min.
Od 13:00 hod. návšteva Slovenskej ľudovej majoliky – prehliadka výroby majoliky spojená
s tvorivou dielňou. Vami namaľované výrobky vám budú po ďalšom spracovaní doručené do
LPR, kde si ich vyzdvihnete.
Odhadovaná doba exkurzie v závislosti od vašej šikovnosti cca 90-120min.
Miesto a čas odchodu z Bratislavy a príchodu do Bratislavy upresníme.
Upozornenie:
Zážitkový deň v Modre sa bude konať v prípade, že nám to dovolia protipandemické opatrenia, Zároveň budeme brať
ohľady na bezpečnosť - prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom. Pred nástupom do autobusu sa
uskutoční kontrola potvrdení o zaočkovaní na Covid-19, v prípade nezaočkovaných bude potrebné preukázať sa
negatívnym PCR / antigén. testom, nie starším ako 48hod.
Minimálny počet účastníkov je 15 osôb, max. 35 osôb. Pri naplnení kapacít sa exkurzie budú konať v dvoch skupinkách.
Medzi jednotlivými exkurziami si dáme po dohode (v závislosti od času) rozchod. Odporúčame zabaliť si zo sebou pitný
režim, jedlo, prípadne lieky.

Cena príspevku za zážitkový deň v Modre je 5€

Informácie k prihláške na Zážitkový deň s Ligou v Modre:

Vyplnenú prihlášku prosíme doručiť do 10.9.2021 osobne na recepciu Centra pomoci Bratislava alebo
zaslať podpísanú (scan) na email: jana.takacs@lpr.sk
Úhrada: príspevok vo výške 5€ je potrebné uhradiť po potvrdení účasti priamo na recepcii Centra pomoci
LPR, Brestová 6, Bratislava v termíne do 20.9.2021. V prípade sprevádzajúcej osoby /táto bude možná len
v prípade, že sa nenaplní kapacita z radov onkologických pacientov/ bude úhrada v plnej výške ( 15,Eur).
V prípade zrušenia zážitkového dňa z dôvodu protiepidemiologických opatrení budú financie v plnej
výške vrátené.
V cene je zahrnutá: doprava a vstupy
Upozornenie:
Pred nástupom do autobusu sa uskutoční kontrola potvrdení o zaočkovaní na Covid-19. V prípade
nezaočkovaných bude požadované preukázanie sa negatívnym PCR / antigén. testom, nie starším ako
48 hod. Počas cesty v autobuse, ako aj počas exkurzie, bude potrebné mať prekryté horné dýchacie
cesty rúškom alebo respirátorom.
V prípade záujmu prevyšujúceho kapacitné možnosti budú uprednostnení onkologickí pacienti, ktorí ešte
takéto podujatie organizované LPR neabsolvovali. Ostatní záujemcovia budú zaradení ako náhradníci
a v prípade uvoľnenia kapacity ich budeme kontaktovať.
Viac informácií : Jana Takács Horníčková - 02/5720 2917, email: jana.takacs@lpr.sk
Veríme, že naša snaha vynaložená na organizáciu tohto dňa pre vás, bude kompenzovaná dobrým
pocitom z vašej radosti a zážitkov, ktoré spoločne počas zážitkového dňa v Modre absolvujeme☺

