Abi pro NÁS
Soutěž klientů se zdravotním postižením v pracovních dovednostech

Časový harmonogram a organizační pokyny
v rámci Abi pro NÁS

Místo konání:

ČSOB Pojišťovna aréna – vchod ze zadního parkoviště

Termín soutěží:

Čtvrtek 13. 6. 2019

Registrace soutěžících:

7: 30 – 8 :15, šatna uvnitř arény – vchod z parkoviště

Registrace účastníků bude probíhat v šatně v aréně – bude označena. Soutěžící po
registraci obdrží tašku s pamětním listem, tričko, stravenku na oběd, lahev s vodou, cedulku
na krk. Soutěžící se zaregistruje do připravené listiny svým podpisem. Na registraci bude
sociální pracovnice Gabriela Vlková (tel. 730 596 345), která má letitou praxi s lidmi
s hendikepem.
Soutěžící mohou mít své doprovody, které nebudeme registrovat. Doprovázející osoby
mohou být přítomni po celou dobu soutěží. Prosíme, aby nepomáhali svým klientům, ani
nijak nezasahovali do soutěží….

Začátek soutěží:

9:30

(po slavnostním zahájení)

Prosíme o včasné zaregistrování. V 8: 35 bude šatna pro registraci uzavřena a všichni
se přesouváme na plochu arény a sledujeme slavnostní zahájení AbiFestu. Soutěže v rámci
Abi pro NÁS budou probíhat na ploše arény vedle soutěží v rámci Abilympiády, tím si i naši
klienti vyzkouší soutěžní atmosféru .
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Rozpis soutěžních disciplín
Znak města Pardubic


počet přihlášených soutěžících: 5 (jedna zájemkyně je ještě v jednání )



čas soutěže: 9:30 – 11:30

Puzzle


počet přihlášených soutěžících: 6



čas soutěže: 9:30 – 10:30

Vyšívání


počet přihlášených soutěžících: 4



čas soutěže: 9:30 – 11:30

Čas oběda:

11:30 – 12:30 (v ochoze arény – bude označeno)

Vyhlášení disciplín - 13. 6. – 12: 30 – plocha arény(je možné mírné posunutí času –
vyhlášení proběhne mezi doprovodným programem)

Těšíme se na vaši účast v pilotní Abi pro NÁS. Děkuji moc za spolupráci a trpělivost
s porodními bolestmi.
Případné další otázky zodpovím na: pavlina.potuckova@caacz.cz nebo 777 006 525.

Pavlína Potůčková, Centrum Kosatec

