
NOWA ROZA 2017 – ZAPRASZAMY!

PTSR O.Wlkp. wraz z fundacją ‘hOlendry’ zaprasza na VIII   tradycyjne coroczne plenerowe spotkanie w Nowej Róży, z 
cyklu „Las bez barier”. 

W tym roku impreza ma tytuł: „SM.OK W LESIE” czyli SM jest OK-ej,  jeśli jest w lesie ;).

termin: sobota  5 sierpień 2017 r.
początek: od godziny 11-ej - przyjazdy w godz. 10 – 11 
zakończenie: o godzinie dowolnej np. po ognisku ok.20-ej 
miejsce : Nowa Róża 2 / k.Nowego Tomyśla, siedziba fundacji ‘hOlendry’

Informacje i dalsze szczegóły, w tym sprawa dojazdu* - pod telefonem
 Eli Jastrzębowskiej - telefonicznie 693 352 765 lub mail: Jastrzebowska.Elzbieta@gmail.com
 Danuty Ławniczak - nr 693 352 713 , mail: poznan.dl@gmail.com

*Sprawa dojazdu : dojazd w zasadzie we własnym zakresie, można zabrać rodzinę, opiekuna…Jak zawsze - 
wzajemne koleżeńskie umawianie na wolne miejsca w samochodzie mile widziane i wskazane  :] 

W planie m.in. wspomnienia z 7 dotychczasowych spotkań z Nowej Róży /jeśli masz – zabierz : zdjęcia, opowieści, 
reportaże, wiersze…
Będą też prezentacje  ciekawostek z regionu, jak i pokazy terapeutyczne, m.in. próby  „smovey” - nowoczesnej 

metody radzenia sobie z niesprawnością w formie ćwiczeń w kręgu /czytaj : „smovey -smokey”    ;).
Będzie biesiada, ognisko, goście bardziej i mniej oficjalni.
DO MIŁEGO ZOBACZENIA !

OPIS DOJAZDU:
http://www.mapa-online.pl/mapa,Roza,591165.html
Nowa Róża 2, k.Bukowca, gmina Nowy Tomyśl  -ok. 50 km od Poznania.

Opis dojazdu samochodem z Poznania:
Wyjazd ulicą Bukowską, w kierunku na Ławicę, a dalej na Nowy Tomyśl… droga nr 307
…za Opalenicą i potem za Porażynem Dworzec (po lewej Tartak po prawej Stacja PKP) jechać dalej w kierunku Nowy 
Tomyśl. Za ok.2 km skręcić w prawo na Nową Różę. Po przejechaniu przez tory, jedziemy do lasu prosto Za znakiem 
miejscowości pierwszy dom po prawej, za murem z zielonymi wrotami...to TU - Nowa Róża 2
Jednocześnie prosimy o bieżące zaglądanie na nasza stronę www  oraz kontakt na facebooku :

http://www.poznan.ptsr.org.pl/
https://www.facebook.com/ptsrpoznan
http://www.poolspodium.org/pl/nowa-roza/nr-kronika.html
https://www.facebook.com/nowa.roza?hc_location=timeline
www.facebook.com/HolendryNowaRoza   
https://www.facebook.com/HolendryNowaRoza/videos/vb.131042553766942/176397612564769/?type=2&theater

Dla osób mniej sprawnych przewidziany dojazd busem i pomoc asystenta.

Spotkanie  z częściowym dofinansowaniem  Urzędu Miasta Poznania.

Więcej informacji u koordynatora Elżbiety Jastrzębowskiej -  693 352 765  i  Danuty Ławniczak - nr 693 352 713 
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