Doprovodný program:
Doprovodný program je připraven pro všechny účastníky Diakongresu během přestávek, pro naše nejmenší
během celého dne.
-

Pro dospělé účastníky a starší děti s plnou účastí na přednáškách bude připraveno občerstvení, u
kterého si mohou vyměnit své dojmy a nové pojmy z kongresu, různé tipy a triky a najít tak nové
přátele a kamarády, s kterými mohou sdílet své sladké obtíže ;).

-

Pro nejmenší děti bude připraveno celodenní hlídání s odborným dohledem – hry, sportovní vyžití,
tvoření, prohlídka stájí České zemědělské univerzity a ukázka výcviku psů organizace Helppes
(zajišťuje Pediatrická klinika FNM a spolek Diatábor Motol)

-

Na všechny se těší Diaspolky z celé ČR a SR, které se Vám představí a rádi Vás přivítají mezi své řady.

DŮLEŽITÉ: pro rodiče malých dětí, kteří se chtějí nerušeně zúčastnit kongresu prosíme o přihlášení svých
ratolestí k hlídání přes přihlášku Diakongresu (zaškrtnout kolonku hlídání dětí).

1) Stánky našich sponzorů
Rádi Vás přivítáme nejen u stánku s občerstvením, ale i u stánků, které připraví naši sponzoři. Ti
Vám budou prezentovat své dia pomůcky a dia výrobky, tak abyste se o nich mohli co nejvíce
dozvědět.

2) Sportovní vyžití
Připravili jsme pro Vás ukázky různých sportovních disciplín, největším lákadlem je ukázka rugby
v podání hráčů klubu rugby club Tatra Smíchov, kteří vám představí krásu tohoto sportu a seznámí
Vás v rámci workshopu s pravidly a s ragbyovým míčem.
3) Tanec o život
Pro tancechtivé je připraven workshop street dance s našimi předními tanečníky tohoto stylu a
spousta dalších tanečních ukázek. Máte se na co těšit, bude to krásný tanec a pěkný mazec ☺.
4) Zvířata
Pro milovníky zvířat je připravena prohlídka stájí ČZU a ukázka schopností psích pomocníků
organizace Helppes (pod záštitou ČZU a paní Michaely Knížové).

5) Speciality

Ukázku a ochutnávku lowcarbs pokrmů zajistí věhlasná výrobkyně těchto pokrmů Pavla Ryan, která
bude mít na Diakongresu také svůj stánek - www.lowcarb-dia.cz

6) Dia doplňky
Praktické dia doplňky jako pásky, ledvinky, a všechny možné módní vymoženosti, které Vám
pomohou zkrotit vaše dia pomůcky Vám předvede ve svém stánku Blanka Zikmundová.

7) Find your tribe (Najdi si svůj kmen)
V celém areálu ČZU budou připraveny stanoviště s hrami, občerstvením a hypo stanicemi,
přizpůsobené věkové kategorii Vašich ratolestí (ti nejmenší, předškoláci, školáci 15+, 18++), kde si
můžete najít nové kamarády a podělit se o své zkušenosti.

