PRVNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ
SETKÁNÍ PKU MAESTRO
1.–3. BŘEZNA 2019

U PŘÍLEŽITOSTI KŘTU NOVÉ BROŽURY
S NÁZVEM

„Život s fenylketonurií (PKU)“

Vážení přátelé,
již dlouhá léta voláte po česko-slovenském setkání dospělých a dětí s PKU, a proto jsme se
rozhodli, že pro vás takové uspořádáme.
Tímto si vás dovolujeme pozvat na historicky PRVNÍ SETKÁNÍ PKU MAESTRO do lázeňského
města Luhačovice.
Těšit se můžete na odborný program připravovaný ve spolupráci s paní doc. MUDr. Dagmar
Procházkovou, PhD; novinky a ochutnávky značek COMIDA a MEVALIA; nákup NB potravin
značky MEVALIA Low Protein; vaření ve spolupráci s dietními sestrami paní Márií Maníkovou
a paní Janou Komárkovou, a především na kouzelnickou show nejúspěšnějšího českého
kouzelníka s bohatými zahraničními zkušenostmi pana Pavla Kožíška. Jako zlatý hřeb večera
vystoupí – jen pro vás a ZADARMO – jedna z nejúspěšnějších popových kapel současné doby –
skupina Slza, kde proběhne i křest nové brožury „Život s fenylketonurií (PKU)“.

Těšíme se na vás.
Tým PKU Maestro

PŘIJEĎTE
SE DOZVĚDĚT
NOVINKY ZE
SVĚTA PKU

VSTUPTE
DO SVĚTA ILUZÍ
ROZTANČETE TO
SE SLZOU

ZÚČASTNĚTE
SE KŘTU NOVÉ
BROŽURY

URČITĚ
NEBUDETE
LITOVAT

UBYTOVÁNÍ
Ubytování jsme pro vás zvolili v lázeňském hotelu
Harmonie I. na okraji města Luhačovice.
Hotel Harmonie I.
Jurkovičova alej 857, 763 26 Luhačovice
Česká republika
www.hotel-harmonie.cz
V budově hotelu Harmonie I. se nacházejí pouze dvoulůžkové pokoje.
Pokud jedete jako rodina, budete tedy ubytování ve dvou dvoulůžkových pokojích.
Přistýlky na pokojích nejsou možné. Dětské postýlky jsou k dispozici ZDARMA.

Přímo v budově hotelu také naleznete bazén, wellness centrum s širokou nabídkou služeb
a tělocvičnu se stolním tenisem. Proto nezapomeňte s sebou sportovní oblečení a plavky.

CENA ZA POBYT
Protože se snažíme myslet nejen na vaši zábavu, ale i na vaši peněženku, upravili jsme ceny
za ubytování následovně:
PKU účastník
• Děti do 3 let: ubytování a strava (bez nápojů) ZDARMA.
• Děti od 3 do 10 let: ubytování a strava (bez nápojů) ZDARMA.
• Dospělí: ubytování a strava (bez nápojů) ZDARMA.
ANO, JE TO TAK – PKU ÚČASTNÍKŮM CELÝ POBYT PLNĚ HRADÍME (BEZ NÁPOJŮ).
Rodinný příslušník
• Děti do 3 let: ubytování a strava (bez nápojů) ZDARMA.
• Děti od 3 do 10 let: 480 Kč / osoba / plná penze (bez nápojů) / 1 noc è 960 Kč / celý pobyt.
• Dospělí: 850 Kč / osoba / plná penze (bez nápojů) / 1 noc è 1 700 Kč / celý pobyt.
Každý účastník starší 18 let hradí navíc lázeňský poplatek 15 Kč / osoba / noc. V ceně není
zahrnuto pití k obědu a k večeři. Nápoje si hradí každý účastník sám. Dítě do 3 let ZDARMA,
bez nároku na vlastní lůžko.Nezapomeňte si tedy vzít peníze i na útratu za pití.
Částku za pobyt uhraďte, prosím, v den příjezdu na hotelu na recepci. Platba zálohy není možná.

DOPRAVA
1. AUTEM
Hotel Harmonie leží nedaleko hranic České republiky a Slovenska.
Přibližné vzdálenosti a časy naleznete v přidané mapce Česko-slovenska.
PARKOVÁNÍ U HOTELU JE ZDARMA.
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2. SVOZOVÝ AUTOBUS
Protože se jedná o velké setkání dvou zemí, může být doprava pro vás problém. Proto jsme pro
vás zajistili svozový autobus z Prahy. Pokud chcete této nabídky využít, nezapomeňte v přihlášce zaškrtnout možnost využití svozového autobusu. Autobus samozřejmě bude připraven
i na cestu zpátky. POZOR – Kapacita autobusu je omezená, proto s registrací příliš neváhejte.
Nástupní místo: ulice Na Florenci 1324/25, 110 00 Praha 1.
Doba odjezdu: 15:00 hod.
Cena autobusu:
• Dítě do 10 let: celková cena 100 Kč / cesta tam i zpět.
• Dospělá osoba: celková cena 200 Kč / cesta tam i zpět.
Poplatek za autobus se hradí přímo v autobusu.

PŘIHLÁŠKY:
V rámci procesu rychlého zpracování vašich přihlášek jsme se rozhodli
pouze pro elektronickou variantu přihlášení.

ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU NA SETKÁNÍ NALEZNETE
NA STRÁNKÁCH WWW.PKUMAESTRO.CZ/SETKANI.
Prosíme o její vyplnění a potvrzení tlačítkem „ODESLAT“.
Po dokončení registrace vám přijde na váš e-mail automatické potvrzení registrace.
Pokud se tak nestane, zkontrolujte nejprve, zda e-mail nespadl do složky s názvem SPAM
nebo do složky s názvem Promoakce / Hromadná. V případě, že jste potvrzovací e-mail
nenalezli, dejte nám vědět a my vám pomůžeme.
Pokud byste měli jakýkoli problém s přihlášením, můžete se na nás kdykoli obrátit
a to e-mailem na info@pkumaestro.cz nebo na tel. čísle +420 605 538 482.

NA CELÝ POBYT JE NUTNÉ POSLAT ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU
NEJPOZDĚJI DO: 20. 1. 2019.
KAPACITA HOTELU JE OMEZENÁ.
PROTO NEČEKEJTE A ZAREGISTRUJTE SE CO NEJDŘÍVE!
DODATEČNÉ INFORMACE:
Nezapomeňte si prosím zajistit úrazové připojištění. Toto pojištění není součástí pobytu.
Účastníci mladší 18 let se mohou setkání účastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
Pokud vás ještě něco zajímá, kontaktujte nás na tel. čísle nebo e-mailové adrese:
Klára Opletalová:
• E-mail: klara.opletalova@iemallergy.com
• Telefon: +420 605 538 482 nebo
Michaela Šantavá
• E-mail: michaela.santava@iemallergy.com
• Telefon: +420 724 623 255.
Těšíme se na setkání s vámi.
Tým PKU Maestro

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SETKÁNÍ:
PÁTEK 1. 3. 2019
•
•
•

15:00 – 20:00
19:00 – 21:30
22:00

Příjezd účastníků a registrace na recepci hotelu
Večeře a přivítání
Volný program

SOBOTA 2. 3. 2019
•
•
•
•
•
•

07:00 – 08:30
09:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 11:30
12:00 – 13:30
14:00 – 16:00

•
•

18:00 – 19:45
20:00 – 21:30

•

21:30 – 24:00

Snídaně
Odborné přednášky – PKU aktuality*
Přestávka, svačina
Novinky a ochutnávky značek COMIDA a MEVALIA*
Oběd
S kouzly kolem světa – kouzelnická show pana Pavla Kožíška.
Zábava pro malé i velké
Večeře
Koncert kapely Slza. Křest nové PKU brožury
„Život s fenylketonurií (PKU)“
Autogramiáda kapely Slza s následnou diskotékou

NEDĚLE 3. 3. 2019
•
•

07:00 – 09:00
09:30 – 10:30

•
•
•

10:30 – 12:00
12:30 – 14:00
14:00

Snídaně
Vaření s PKU Maestro za odborného dohledu
paní M. Maníkové a paní J. Komárkové
Nákup NB potravin nejen značky MEVALIA LP
Oběd
Rozloučení a odjezd

* Během přednášek je hlídání dětí zajištěno.
Program setkání může být ještě upraven dle aktuální situace.
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