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Ljubljana, 26. 8. 2020 

 

TREPETLIKA, društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi 
motnjami  

VABI 
mlade bolnike in njihove skrbnike na srečanje, ki bo potekalo  

 od 5. do 6. septembra 2020 v 

Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič, Ankaran. 

 

Dobimo se v soboto ob 15.30 uri v avli hotela Arija, kjer bomo tokrat bivali. 

Sledil bo pogovor na temo bolezni, nato pa delavnica na prostem, tema bo 

GIBANJE. Nadaljujemo  z večerjo. Sledi neformalno druženje, pogovor, vaši 
predlogi in pobude. V nedeljo  zjutraj strokovno vodena rekreacija ter zajtrk. Ob 

9. uri se dobimo v avli hotela Arija, kjer boste usmerjeni naprej. Z nami bodo v 

teh dveh dneh trije strokovnjaki s področja obravnave PB. Naše srečanje 
zaključimo z nedeljskim  kosilom. 

            Prisrčno vabljeni! 

                                                                          Predsednica Društva Trepetlika 

                                                                          Cvetka Pavlina Likar    

     

Pri izvedbi srečanja nas podpira: 

 

 

OBRNI LIST 
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Nekaj informacij: 

- Prijave so obvezne; sprejemamo jih do srede, 2.9.2020 oziroma do 

zapolnitve prostih mest na  telefon 031 337 752(v dopoldanskem času) 
ter na  elektronsko pošto drustvo_trepetlika@t-2.net  

 

- V sobe se lahko vselite ob 14. uri, pridete lahko že prej. 
 

-  Vaš prispevek za srečanje je 15€, poravnate ga na recepciji. 

-  Prevoz na srečanje je lasten.  

- Za varnostne ukrepe v zvezi s koronavirusom je poskrbljeno s strani 

hotela (razkuževanje, varnostna razdalja…), vas pa prosimo, da se 

obnašate odgovorno. 

- Ob prihodu bo potrebno podpisati  izjavo, v kateri boste potrdili, da v 

zadnjih 14 dneh niste imeli kateregakoli od znakov: povišana telesna 

temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko 

dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska, oziroma da ste bili v tem 

obdobju zdravi, ter da v zadnjih 14 dneh niste bili v stiku s Covid-19 

pozitivno osebo. 

 

- Če vas zanima še karkoli v zvezi s srečanjem, lahko pišete na zgoraj 

omenjen elektronski naslov in pokličete na naš telefon. 

 

- V primeru odpovedi srečanja (Covid-19 situacija), bomo prijavljene 

obvestili pravočasno po telefonu. 
 

Najboljše  stvari v življenju so  
ljudje, ki jih imaš rad, 

mesta, kamor greš, 
in spomini, ki jih ustvariš. 

 

 Veselimo se, da bomo (ponovno) skupaj ustvarjali lepe spomine! 

 

                                                                                         

             Društvo Trepetlika                             
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