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Dobrodružné léto:
POBYTY SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM



Vážení RODIČE, a milí KLIENTI,
rok utekl jako voda a na klinice LOGO již 

v plném produ běží přípravy na tra- 
diční letní pobyty pro děti i dospělé, 

pro které to bude příjemný relax. Při- 
pravili jsem pro Vás speciální brožuru  
s nabídkou letních pobytů na našich pra-

covištích. Brožura je zároveň malý dárek 
pro Vás, který si můžete nechat.
Prázdniny mají děti nejraději, proto 
máme v nabídce na každý týden pobyt 

se sportovním zaměřením a motivem na 
nějaké téma – děti si například vyzkouší, 

jaké je to být hercem, poznají dinosaury, budou hledat 
poklad a zažijí mnoho dalších dobrodružství. Navíc 
všechny naše letní pobyty jsou letos nově oživeny 
a provázány sportovními aktivitami. Letní pobyty si 
děti mohou užít v Brně, Praze a Blansku.
Během jednoho letního pobytu budeme připravovat 
divadelní představení, které bude předvedeno rodičům 
v závěru pobytu. Pro děti (jako vystupující) i pro rodiče 
(v roli diváků), to bude jistě úchvatný zážitek.
Věříme, že naše nabídka je široká a vybrat si, není pro-
blém. Rádi Vám budeme nápomocni ve Vašem rozho-
dování.
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Upozornění
Před nástupem na léčebný pobyt upozorňujeme na 
nutnost logopedického vyšetření, pokud nejste vedeni 
jako klient Soukromé kliniky LOGO s.r.o. 
Na léčebné pobyty je možno čerpat příspěvky od za-
městnavatele a fondu FKSP. Finanční příspěvek dále 
poskytují i zdravotní pojišťovny, které svým klientům 
přispívají na sportovně ozdravné pobyty. 
Letní pobyty na klinice LOGO jsou určeny převážně 
pro děti s poruchou řeči a to jen u diagnóz dyslalie, 
opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie. Pro děti 
s jinými poruchami komunikace, jako například 
autismus nebo mentální retardace nabízíme jiné 
programy, popřípadě akce organizované Občanským 
sdružením LOGO.
Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že programy, kte-
ré jsme pro Vás a Vaše děti připravili, Vás osloví. Tímto 
Vám zpříjemníme Vám krásné letní dny. 

Stornovací podmínky 
Při odhlášení pobytu 14 dní před začátkem pobytu je 
stornovací poplatek 50 % z ceny pobytu, v době kratší 
než 14 dní do zahájení pobytu je nutné uhradit 75 % 
z ceny pobytu. Při onemocnění dítěte lze přeobjednat 
pobyt na jiný prázdninový termín v tomto roce (pouze 
za cenu již objednané stravy bez uplatnění storna). 

Děti budou odměněny zážitkem
I v tomto roce Vám nabízíme něco navíc. Zážitek ve 
formě zábavných akcí nebo výletů, které doplňují zá-
kladní zdravotnickou terapeutickou péči.

Doporučený postup objednávek
Přihlášky na Letní pobyt máte k dispozici v rámci brožury. 
Prosíme o její vyplnění a zaslání do 12. června 2020, a to:
– odesláním poštou na adresu kliniky,
– odevzdat na recepci kliniky,
– elektronicky na logo@logoped.cz

Přihlášky po tomto termínu je nutné konzul-
tovat telefonicky. Zařazovány jsou dle ter-
mínu doručení. V případě překročení naší 
kapacity Vás budeme telefonicky kontakto-
vat a nabídneme náhradní termín nebo zru-
šení přihlášky a vrácení úhrady. Uvedené 
ceny platí pro pojištěnce českých zdravot-
nických pojišťoven, které hradí část léčby. 
Uvedené ceny platí pro pojištěnce českých 
zdravotních pojišťoven, které hradí část léčby. 
Pobyt je možno rezervovat po dobu jednoho 
týdne na recepci kliniky. Do tohoto termínu 
je potřeba pobyt uhradit, jinak rezervace 
propadá. 
NOVINKA! First minute cena pobytu. Pro
klienty, kteří se rozhodnou pobyt rezervovat 
a uhradit do 31. 3. 2020 platí cena 3 600 Kč. 
Pobyt je možno rezervovat po dobu jednoho týdne na 
recepci kliniky. Do tohoto termínu je potřeba 
pobyt uhradit, jinak rezervace propadá.
Úhrada je možná v hotovosti nebo převodem 
na náš účet KB 27-8588550287/0100 pod 
variabilním symbolem uvedeným v nabídce, 
do poznámky je potřeba uvést jméno dítěte. 

S pozdravem a přáním krásných letních dnů
PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
s týmem spolupracovníků

Při objednání a uhrazení 
pobytu do 31. 3. 2020 
– cena 3600 Kč

Poznámka
Zaměření pobytu na diagnózu není určující, jelikož vždy pracuje-
me s dětmi individuálně a i skupinové terapie vedeme speciálně 
dle daných diagnóz.
V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou 
péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, skupinovou 
rehabilitaci a výtvarnou činnost. Samozřejmostí je i strava 3x 
denně (2x svačina, oběd – k dispozici i možnost dietní stravy)  
a nápoje dle potřeby.
Individuální rehabilitační péči nad rámec základní péče je nutno 
hradit odděleně. 
Při nástupu na pobyt je nutné předložit 
potvrzení o bezinfekčnosti.
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Samurajové - oddaní, čestní a neohrožení 
japonští bojovníci budou kráčet Českou zemí. Jejich pouť 
bude končit na Ramzové. Neopakovatelná událost, 
kterou je potřeba zažít . Vydejte se s námi za 
poznáním jejich prastaré kultury. Chcete si odpoči-
nout, zažít zajímavá dobrodružství 
a seznámit se s novými lidmi?

Právě pro Vás je určena nabídka letního prázdninového tábora 
se sportovním zaměřením. Děti mohou s sebou vzít jako doprovod 
jednoho z rodičů nebo prarodičů. Během týdenního pobytu pacienti 
cvičí své komunikativní dovednosti. Pod odborným vedením klinického 
logopeda provádí artikulační, dechová, fonační a asociační cvičení ve-
dená zajímavou skupinovou formou. Tak si upravují plynulost, tempo 
řeči, artikulaci a mluvní projev celkově. Terapie probíhají zábavnou 
formou s využitím různých soutěží a her. Program je prokládaný pohy-
bovými aktivitami. 

Nedílnou součástí pobytu je též komplexní rehabilitační péče,  
prováděná fyzioterapeutem z naší kliniky. Tyto procedury mají  
pozitivní vliv na celkové uvolnění mimického svalstva dýchacího  
a celkového stavu pacienta. Náplní pobytu jsou také psychomoto-
rické hry a cvičení. 

Kolektivní psychoterapie pomá-
hají ke zlepšení sebepoznání, 
zvýšení sebedůvěry a konfron-

taci názorů ve skupině k za-
dané problematice. 

V léčebném poby-
tu jsou opět za-

řazeny pr vk y 
úspěšné léčby 
k o k t a v o s t i  
PaedDr.  Kej -

klíčkové, Ph.D., 
MBA se kterými 

se v jiných zdra-
votnických zaříze-

ních nesetkáte.

Termín
16. – 22. 8. 2020 Místo Hotel Andromeda, 

Jeseníky

Cena 5 900 Kč (vč. DPH) do 11 let
6 700 Kč (vč. DPH) od 12 let a doprovod
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Cíl
Po m o c í  i n d i v i d u á l n í  
a kolektivní terapie se 

pacienti učí dodržovat 
režim dne, využívat 

dechové ekonomiky, 
zařadit se do kolek-

tivu a nenásilnou 
činností zlepšovat 
vyjadřovací poho-

tovost a slovní 
zásobu. 

Zahájení Po domluvě – společný 
odjezd autobusem z Brna, Vsetínská 20
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 VESMÍRU

CESTA 
Cíl

Vhodnými metodickými 
postupy navodit u klientů  

správnou artikulaci, rozvi- 
nout sluchové vnímání, smysl 

pro rytmus, obohatit slovní 
zásobu, podpořit vyjadřovací 

schopnosti a sportovními 
aktivitami rozvíjet jemnou 

a hrubou motoriku.

Termín
7. – 10. 7. 2020

Zážitek  Získání nových znalostí  
o vesmíru, návštěva hvězdárny

Cena
3 120 Kč (vč. DPH)

Místo Hotel Andromeda, 
Jeseníky
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Tajuplný vesmír ještě 
zdaleka neodhalil všechna svá tajem-

ství. Pojďte se s námi ponořit do dech berou- 
cích zajímavostí a poznejme společně zajímavá zákou-

tí vesmíru. Budeme poznávat raketu, astronauty, planety, 
hvězdy a mnoho dalšího. Po tomto týdnu už se budete na 

noční oblohu dívat úplně jinak… 
Logopedická cvičení budou doplněna speciálními a hravými ukázkami 

o vesmíru. Poruchy výslovnosti budou procvičovány pomocí moderních 
technik tak, aby si děti užívaly prázdniny naplno. Náplní léčebného poby- 

tu jsou důkladně prováděná logopedická cvičení, individuální i kolek- 
tivní formou, využití moderních prostor Soukromé kliniky LOGO s.r.o., Sou-
částí kliniky jsou i tělocvična a bazén přímo v areálu kliniky, které plně  
využíváme ke sportovním aktivitám. 
Vyšší úspěšnost terapie dosahujeme i díky myofunkčním cvičením, kdy 
pomocí speciálních postupů a pomůcek rozvíjíme motoriku svalů, 
které se podílejí na řeči.

Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se 
při své individuální práci s klientem zaměřují na rozvoj 

základních elementů řeči a pohybových doved-
ností mimických svalů. Součástí je i reha-

 bilitace dle předpisu 
lékaře.

Zážitek  
o vesmíru, návštěva hvězdárny

Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se 
při své individuální práci s klientem zaměřují na rozvoj 

základních elementů řeči a pohybových doved-
ností mimických svalů. Součástí je i reha-

 bilitace dle předpisu 
lékaře.lékaře.



aneb 

      T VO Ř Í M E , 

   M
ALUJEME, 

Slavný malíř, sochař, vědec a vynálezce Leonardo Da Vinci zavítá na naší kliniku 
a provede nás svoji tvorbou. O spoustu legrace a tvoření nebude nouze .
Skrývá se v tobě duše sochaře, malíře, vědce nebo vynálezce? Poodkryjeme tvé 
umělecké talenty a třeba nás navštíví sám veliký Leonardo Da Vinci .
Náplní léčebného pobytu jsou důkladně prováděná logopedická cvičení, indivi-
duální i kolektivní formou, využití moderních prostor Soukromé kliniky LOGO s.r.o. 
Součástí kliniky jsou i tělocvična a bazén přímo v areálu kliniky, které plně využí-
váme ke sportovním aktivitám.

Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své indivi- 
duální práci s dítětem zaměřují na rozvoj řeči a psychomotorických dovedností.  
Důraz je kladen na prezentaci správných mluvních vzorů. V jednotlivých sezeních 
se následně rozvíjí rozumění řeči, motorika mluvidel, oromotorika, nácvik prvků 
řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči, rozvíjení 
jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky s využitím nejrůznějších technik a spe-
cializovaných programů.

Cíl
Zlepšení vyjadřovacích  
schopností dětí, rozvíjení slovní 
zásoby, dodržování řečové  
a motorické dovednosti pomocí 
individuálních  
a kolektivních terapií. Naučit se 
využívat relaxačních technik.

stříháme... 

řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči, rozvíjení 
jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky s využitím nejrůznějších technik a spe-
cializovaných programů.

schopností dětí, rozvíjení slovní 
zásoby, dodržování řečové 
a motorické dovednosti pomocí 
individuálních 
a kolektivních terapií. Naučit se 
využívat relaxačních technik.

Termín
13.–17. 7. 2020

Zážitek VIDA,
 tvořivá dílnička

Cena
3 900 Kč (vč. DPH)
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Logopedie je prováděna našimi klinickými  
logopedy, kteří se při své individuální práci  
s klientem zaměřují na rozvoj základních ele-
mentů řeči a pohybových dovedností mimic-
kých svalů. Součástí je i rehabi-
litace dle předpisu lékaře.

  M
OŘSKÉHO

POKLAD

 vlka 
Jeden starý námořník putoval po všech mořích 
a oceánech světa. Na sklonku života doplul na 
jeden neznámý ostrov, kde ukryl svůj poklad. 
V tomto týdnu plného vodního dobrodružství 
budeme hledat bájný poklad, který jistě skrý-
vá dostatek odměn pro každého. Vydejte se  
s námi objevit zapomenutý poklad.

Důkladně prováděná logopedická cvičení 
vedená individuální i kolektivní formou 
jsou naprostou samozřejmostí. Pro veškerý 
program léčebného pobytu využíváme 
moderních prostor Soukromé kliniky LOGO 
s.r.o. Součástí prostor kliniky je i tělocvična  
a bazén, které budou využívány v rámci 
pobytu ke sportovním aktivitám.

Zážitek  
Plavba lodí, nález pokladu

Cena
3 900 Kč (vč. DPH)

Cíl
Vhodnými metodickými 
postupy navodit u klientů 
správnou artikulaci, roz-
vinout sluchové vnímání, 
smysl pro rytmus, obohatit 
slovní zásobu, podpořit 
vyjadřovací schopnosti
a sportovními 
aktivitami rozvíjet 
jemnou a hrubou 
motoriku.

      T VO Ř Í M E , 

   M
ALUJEME, 
stříháme... 
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Termín
20.–24. 7. 2020

PO STOPÁCH LEONARDA DA VINCI



PUTOVÁNÍ 

Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy,  
kteří se při své individuální práci s dítětem zaměřují na 
rozvoj nejjednodušších elementů řeči a psychomotorických 
dovedností. Důraz je kladen na prezentaci správných mluv-
ních vzorů. V jednotlivých sezeních se následně rozvíjí ro-
zumění řeči, motorika mluvidel, oromotorika, nácvik nových 
prvků řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, 
melodie řeči, rozvíjení jemné i hrubé motoriky, grafomoto- 
riky s využitím různých technik a specializovaných programů.

Cíl
Zlepšení vyjadřovacích schopností dětí rozvíjení slov-
ní zásoby, dodržování řečové a motorické dovednosti  
pomocí individuálních a kolektivních terapií. Naučit se 
využívat relaxačních 
technik.

  D
INOSAURY

Víte, co bylo na Zemi, když tu ještě nebyli lidé? Ne? Tak 
tento týden je určený přímo pro Vás. Vypravíme se na 
cestu do minulosti a poznáme dávná zvířata, která tu žila. 
Ano, jsou to dinosauři. Znáte je? A máš nějakého doma? 
Na tomto týdnu poznáme úžasnost těchto ohromujících 
tvorů, tak neváhej a vydej se s námi na cestu minulostí. 

V rámci léčebného pobytu využíváme moderní prostory 
Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Součástí kliniky jsou i tělo-
cvična a bazén přímo v areálu kliniky, které plně využívá-
me ke sportovním aktivitám. V areálu kliniky se tak mohou 
důkladně provádět veškerá logopedická cvičení – indivi-
duální i kolektivní formou.

Termín   
27.–31. 7. 2020

Zážitek   
Návštěva parku Archeologie

Cena   
3 900 Kč (vč. DPH)
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DOBRODRUŽSTVÍ
LVÍHO KRÁLE
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Prožijme týden plný dobrodružství 
Lvího krále a jeho kamarádů. 
Vydáme se spolu na výpravnou cestu po afrických savanách.
Během pobytu pacienti cvičí své komunikativní dovednosti.  
Pod odborným vedením klinického logopeda provádí decho- 
vá, fonační a asociační cvičení. Pomocí rétorických cvičení, nej-
modernějších počítačových programů a přístrojů, upravují  
plynulost, tempo řeči a mluvní projev. Tato cvičení jsou proklá-
dána pohybovými aktivitami a dechovým cvičením v bazénu. 
Prázdninový pobyt je doplněn o prvky arteterapie, muzikotera-
pie a dramaterapie.

V průběhu pobytu budou děti nacvičovat divadel-
ní vystoupení, které na konci předvedou rodi-
čům. Při hraní představení se uplatňují tech-
niky plynulé řeči a děti si tímto nejlépe 
fixují naučené postupy do praxe. Nedíl-
nou součástí reedukace je též kom-
plexní rehabilitační péče, která má 
pozitivní vliv na celkové uvolnění 
mimického svalstva, dýchacího 
stereotypu a celkového stavu pa-
cienta.

V léčebném pobytu jsou zařa- 
zeny prvky úspěšné léčby kokta-
vosti PaedDr. Kejklíčkové, Ph. D.,  
MBA s nimiž se v jiných zdravot-
nických zařízeních nesetkáte.

  A JEHO KAMARÁDŮ
Cíl
Vhodnými metodickými postupy navodit u klientů 
správnou artikulaci, rozvinout sluchové 
vnímání, smysl pro rytmus, 
obohatit slovní zásobu, podpořit 
vyjadřovací schopnosti 
a sportovními aktivitami rozvíjet 
jemnou i hrubou motoriku.



Termín
10. – 14. 8. 2020

Zážitek
Koně, angličtina

    L
ÉTO

Víte, jaký byl život kovbojů? Proč nosili klobouk, šátek 
a kožené oblečení? Abychom našli odpovědi na tyto 
otázky, přeneseme se spolu na divoký západ a pro-
žijeme pravou atmosféru westernu. Samozřejmě 
nesmí chybět jízda na koni, protože to potře-
boval umět každý kovboj ;). 

Logopedická cvičení budou doplněna speciálními 
a hravými způsoby výuky angličtiny. Poruchy výslov-
nosti budou procvičovány pomocí moderních technik tak, aby si děti užívaly 
prázdniny naplno. Náplní léčebného pobytu jsou důkladně prováděná logo-
pedická cvičení, individuální i kolektivní formou, využití moderních prostor 
Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Součástí kliniky jsou i tělocvična a bazén přímo 
v areálu kliniky, které plně využíváme ke sportovním aktivitám.

s 

Vyšší úspěšnost terapie dosahujeme i dík y  
myofunkčním cvičením, kdy pomocí speciál- 
ních postupů a pomůcek rozvíjíme motoriku 
svalů, které se podílejí na řeči.

Logopedická péče je prováděna klinickými logo-
pedy, kteří se při své individuální práci s klientem 
zaměřují na rozvoj základních elementů řeči  
a pohybových dovedností mimických svalů.  
Součástí je i rehabilitace dle předpisu lékaře.

  M

OCNÁ
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Termín
10. – 14. 8. 2020

Cena
3 900 Kč (vč. DPH)

  
 

K

O V B O J E M

Cíl
Vhodnými metodickými postupy 
navodit u klientů správnou artikulaci, 
rozvinout sluchové vnímání, smysl pro  
rytmus, obohatit slovní zásobu,  
podpořit vyjadřovací schopnosti  
a sportovními aktivitami 
rozvíjet jemnou 
a hrubou motoriku.

OOO VV BB OO JJ EE MM
VVV BB OO MM



 Č

ELENKA

  M

OCNÁ
Inků

Cíl
Vhodnými metodickými 
postupy navodit u klientů
správnou artikulaci, rozvinout 
sluchové vnímání, smysl  
pro rytmus, obohatit slovní 
zásobu, podpořit vyjadřovací 
schopnosti a sportovními 
aktivitami rozvíjet jemnou  
a hrubou motoriku.

 V dávných dobách uctívali indiáni bohy a jednu vzácnou relikvii. Jedná se o mocnou če-
lenku, která svému majiteli přináší štěstí. Jenže Inkové ji nemohou najít a ve špatných ru-

kou může nadělat velkou neplechu. Inkové nás prosí o pomoc, tak nečekejme – po moc-
né čelence pátrá už mnoho lumpů!

Poruchy výslovnosti budou procvičovány pomocí moderních technik tak, aby si děti užívaly 
prázdniny naplno. Náplní léčebného pobytu jsou důkladně prováděná logopedická cvičení, indivi- 

duální i kolektivní formou, využití  moderních prostor Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Součástí kliniky jsou i tělocvična a bazén
přímo v areálu kliniky, které plně využíváme ke sportovním aktivitám.

Vyšší úspěšnost terapie dosahujeme i díky myofunkčním cvičením, kdy pomocí speciálních 
postupů a pomůcek rozvíjíme motoriku svalů, které se podílejí na řeči. 
Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své 
individuální práci s klientem zaměřují na rozvoj základních ele-
mentů řeči a pohybových dovedností mimických svalů. 
Součástí je i rehabilitace dle předpisu lékaře.

Termín
17.–21. 8. 2020

Zážitek  Výroba vlastní 
mocné čelenky, Lama centrum

Cena
3 900 Kč (vč. DPH)
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přímo v areálu kliniky, které plně využíváme ke sportovním aktivitám.

Vyšší úspěšnost terapie dosahujeme i díky myofunkčním cvičením, kdy pomocí speciálních 

17.–21. 8. 2020

Výroba vlastní 
mocné čelenky, Lama centrum

3 900 Kč (vč. DPH)

  
 

K

O V B O J E M



D
O

  POHÁDKYDivadelní opona 
a prkna, co znamenají svět.  Během tohoto 
týdne si vyzkoušíme, co obnáší zahrát si divadelní hru. 
Tu pak společně zahrajeme maminkám, tatínků, babičkám či 
dědečkům.

Náplní tohoto týdne je speciálně sestavený program pro  zlepšo-
vání školních dovedností u dětí, které mají ve škole speci�cké 
problémy. Jedná se předeším o poruchu čtení, psaní, matema-
tických schopností, pozornosti a podobně.

V odborné terapii se zaměřujeme se na rozvoj komunika-
tivních schopností, vyjadřovací pohotovost, motorické 
dovednosti. Cvičíme prostorovou orientaci, smyslové 
vnímání a paměťové funkce. Nechybí ani uvoňování 
ruky a průpravná grafomotorická cvičení. Nedílnou 
součástí je procvičení čtení s dramatizací pohádek.

Aktivita dětí je podporována speciálními počíta-
čovými programy.

týdne si vyzkoušíme, co obnáší zahrát si divadelní hru. 
Tu pak společně zahrajeme maminkám, tatínků, babičkám či 

Náplní tohoto týdne je speciálně sestavený program pro  zlepšo-
vání školních dovedností u dětí, které mají ve škole speci�cké 
problémy. Jedná se předeším o poruchu čtení, psaní, matema-
tických schopností, pozornosti a podobně.

V odborné terapii se zaměřujeme se na rozvoj komunika-
tivních schopností, vyjadřovací pohotovost, motorické 
dovednosti. Cvičíme prostorovou orientaci, smyslové 
vnímání a paměťové funkce. Nechybí ani uvoňování 
ruky a průpravná grafomotorická cvičení. Nedílnou 
součástí je procvičení čtení s dramatizací pohádek.

Aktivita dětí je podporována speciálními počíta-
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Cíl
Připravit děti na zodpověd- 
nou práci v základní škole,  
aby zvládli požadované úkoly. 
Správnými metodickými po-
stupy zapojit děti do školních 
povinností, rozlišovat a třídit 
slovní zásobu, zlepšovat schop-
nost koncentrace k výkonu.

Hlavně učit děti hrou   
a zábavou.

   C ESTA

Termín
24. –28. 8. 2020

Cena
3 900 Kč (vč. DPH)

Vážení klienti, 
připravili jsme pro Vás zvýhodněné ceny letních pobytů. 

Stačí si vybrat z naší široké nabídky a uhradit pobyt 
nejpozději do 31. 3. 2020.

Neváhejte a využijte naší FIRST MINUTE nabídky. 
Cena pobytu uhrazena v tomto termínu je 

3 600,– Kč.



FIRST MINUTE

D
O

  POHÁDKY
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   C ESTA Vážení klienti, 
připravili jsme pro Vás zvýhodněné ceny letních pobytů. 

Stačí si vybrat z naší široké nabídky a uhradit pobyt 
nejpozději do 31. 3. 2020.

Neváhejte a využijte naší FIRST MINUTE nabídky. 
Cena pobytu uhrazena v tomto termínu je 

3 600,– Kč.
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 TÁBOR  Cena Cena  Variabilní 
Termín Název Místo dítě doprovod symbol

PŘEHLED 
letních pobytů

16. 8. – 22. 8. Po stopách samurajů Ramzová 5 900 Kč 6 700 Kč 2008800

7. 7. – 10. 7. Cesta do vesmíru Brno 3 120 Kč 200900

13. 7. – 17. 7. Po stopách Leonarda Da Vinci Brno 3 900 Kč 200900

20. 7. – 24. 7. Poklad mořského vlka Brno 3 900 Kč 200900

27. 7. – 31. 7. Putování s dinosaury Brno 3 900 Kč 200900

3. 8. – 7. 8. Dobrodružstí lvího krále Brno 3 900 Kč 200900

10. 8. – 14. 8. Léto s kovbojem Brno 3 900 Kč 200900

17. 8. – 21. 8. Mocná čelenka Inků Brno 3 900 Kč 200900

24. 8. – 28. 8. Cesta do pohádky Brno 3 900 Kč 200900

 ...
 aby

 prázdniny byly hrou

 LETNÍ POBYTY    Variabilní 
Termín Název Místo Cena od 31. 3. symbol



ZÁVA ZNÁ PŘIHLÁŠK A 

Kontaktní informace  Další pracoviště 

Soukromá klinika LOGO s.r.o.  PRAHA ŽIDLOCHOVICE 
Vsetínská 20, 639 00 Brno  Karlovo náměstí 15, 120 00 Praha 2  Náměstí Míru 149, 667 01 Židlochovice 
tel. 543 420 666, fax 543 232 333  tel. 296 150 650, mob. 603 484 077  tel. 517 578 345 
mob. 777 675 233   
www.moje-klinika.cz  BRNO BLANSKO 
e-mail: logo@logoped.cz  Merhautova 118, 613 00 Brno Nádražní 10, 678 01 Blansko 
 tel. 545 214 844 tel. 517 578 311 
 
 Líšeň, Poliklinika 
 Horníkova 34, 628 00 Brno 
 tel. 517 578 334 

Název pobytu: 

Bydliště: 

E-mailová adresa: 

Podpis pacienta/eventuálně rodičů: 

Datum pobytu: 

Rodné číslo: 

Zdravotní pojišťovna: 

Jméno a příjmení: 

 ...
 aby

 prázdniny byly hrou

Telefon/mobil: 

klinikaLOGO

soukroma_klinika_logo

www.moje-klinika.cz

Přihlašuji závazně sebe / své dítě na léčební pobyt. Souhlasím s podmínkami a cenou.

Souhlasím dále s tím, aby Soukromá klinika Logo s.r.o. zpracovávala a použila v nezbytném rozsahu osobní údaje, obsažené v této přihlášce, a další 
osobní údaje ve formě vizuálního resp. audiovizuálního záznamu, pořízené během léčebného pobytu, zejména ke své zdravotnické, pedagogické,  
vědecké a jiné odborné činnosti. Její součástí je i jejich případné zveřejňování v rámci obvyklé prezentace na odborných konferencích a sjezdech, infor-
mačních a propagačních materiálech kliniky a v edukačních materiálech. Tento souhlas se uděluje podle příslušných ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/079 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 100/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.




