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NIE ODBĘDZIE SIĘ
TURNUS REHABILITACYJNY USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNY
DLA DOROSŁYCH – Cieciorka 2020

CieCiorka
 główny cel to rehabilitacja społeczna, nawiązywanie kontaktów, więzi
i przyjaźni między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi

Odstąpienie od przeprowadzenia turnusu następuje, z uwagi na zagrożenie
rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa COVID-19) oraz
ograniczenia
działalności,
wynikające
z
ogłoszenia
na
obszarze  dzięki obozom coraz
więcej ludzi uświadamia
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z tym wirusem.
sobie pełnowartościowe
Podjęcie takiej decyzji nakazuje rozwaga, odpowiedzialność i
medyczna. Pośród wielu argumentów, przeważającym jest
nienarażanie na zakażenie wirusem uczestników turnusu –
dorosłych niepełnosprawnych ruchowo, którzy ze względu na swój
stanowią grupę wysokiego ryzyka a także opiekunów.

miejsce osób niepełno-

świadomość sprawnych
wzgląd na w społeczeństwie
szczególnie
stan zdrowia  organizatorów obozów

Wszystkie siły i energię w zakresie turnusu rehabilitacyjnego przerzucamy
na kolejny sezon, czyli na rok 2021.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, utraciły swoją aktualność informacje
dotyczące zamiaru realizacji turnusu C-2020 w okresie: 19.07. - 01.08.2020r. w Tkalnia/
Raduń, zawarte w piśmie z 28.01.2020r., rozesłanym głównie w dniu 7.02.2020r.

Powyższa decyzja jest dla nas wyjątkowo trudna, gdyż jest to pierwszy
przypadek odwołania turnusów z powodu stanu epidemii w ponad 30 letniej
historii turnusów, organizowanych od 1989r.

odznaczono m.in. Medalem 50-lecia AMG, w roku
1994 pierwszą Honorową
Nagrodą Lions Club Neptun Gdańsk, a w 2011
kolejną
 dobrym
duszkiem
obozów służącym nam
nieprzerwanie od 1990 r.
jest:

Lions Club
Neptun Gdańsk

Przesłane ankiety „Dane kandydata na turnus” zostaną przez nas zniszczone.
Nie wyślemy do Państwa zaproszenia z dokumentacją turnusu, wskazanego w
piśmie z dnia 28.01.2020r.
Prosimy, pamiętajcie, że Wasze zdrowie i zdrowie Waszych Najbliższych jest  dobrym
duszkiem
najważniejsze. Prosimy, dbajcie o siebie i przestrzegajcie wszelkie niezbędne obozów od 2013 r. jest:
środki ostrożności.
Wyrażamy przekonanie, że spotkamy się w 2021r.
Mamy nadzieję i liczymy na to, że o zamiarze organizacji turnusu Cieciorka
2021 poinformujemy odrębnym pismem, na początku lutego 2021r.
Informacje bieżące i dodatkowe:
 Zbigniew Pazderski - 58 345 24 21 lub 603 741 771 (po godz. 17.00)
 Adrian Sieciński
- 792 292 068 (po godz. 17.00)
Nasz adres e-mailowy: zbyszekpazderski@wp.pl
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