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Informacja 

o Spotkaniu Integracyjno, Świąteczno – Noworocznym 
 

W związku z planami organizacji kolejnego Spotkania Integracyjno, Świąteczno – Noworocznego 
w orientacyjnym terminie 26.12.2012 - 02.01.2013, Zarząd Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę 
i Choroby Rzadkie zwraca się z zapytaniem o chęć uczestnictwa w takim spotkaniu. 

JeŜeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem bardzo prosimy o informację zwrotną w terminie do 
24 września 2012 roku . 

Koszt spotkania jaki naleŜy pokryć we własnym zakresie jest uzaleŜniony od liczby osób chętnych oraz od 
sumy, jaką razem pozyskamy na pokrycie części kosztów uczestnictwa, dlatego prosimy równieŜ o czynne 
włączenie się w zbieranie funduszy na ten cel. 

Ostateczny koszt oraz miejsce spotkania zostanie podany w późniejszym terminie. Będziemy wspólnie starali 
się, aby koszty pobytu podczas spotkania noworocznego, ze względu na sytuację naszych podopiecznych były 
jak najniŜsze, a spotkanie jak najlepsze. 

   

Zabawa z postaciami bajkowymi Spotkanie ze sponsorami Mikołaj z prezentami 

Integracyjne spotkanie świąteczno - noworoczne to okazja do wspólnego spędzenia tego wyjątkowego czasu 
w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Podczas takich spotkań staramy się zapewnić dzieciom miłe niespodzianki 
w postaci wizyty świętego Mikołaja z prezentami, wspólnej zabawy przy muzyce, wystawiamy jasełka z udziałem 
dzieci, bierzemy równieŜ udział w uroczystej kolacji sylwestrowej. 

 

Uroczysta kolacja Sylwestrowa 2011/2012 

W uroczystej Kolacji Sylwestrowej wezmą udział równieŜ lekarze róŜnych specjalności. Na zgłoszenia osób 
chętnych do udziału w spotkaniu czekamy do 24 września. 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonej ankiety z podaniem liczby osób dorosłych 
oraz dzieci na adres: 05-503 Głosków, ul. Radnych 9A lub mail: justynam@chorobyrzadkie.pl, 
sekretariat@chorobyrzadkie.pl, pytania prosimy kierować do Justyny lub Teresy Matulka. 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu noworocznym, a mają duŜe problemy finansowe to prosimy 
wraz z ankietą zgłoszeniową przesłać równieŜ prośbę o pomoc w dofinansowaniu pobytu. 

Przesyłamy gor ące pozdrowienia, 
Zarząd Stowarzyszenia MPS i Choroby Rzadkie 


