Vážení přátelé,
	Okresní výbor Sdružení tělesně postižených v Olomouci pořádá 17. ročník VIVAT VITA, který se uskuteční ve dnech 22.6. – 25.6.2000 v Olomouci. Součástí tohoto festivalu je výstava kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro handicapované spoluobčany v pavilonu “A” výstaviště Flóry Olomouc. Jako novinka je zařazen 26. ročník Memoriálu MUDr. V.Knapka. Jedná se o orientační závod vozíčkářů, který se uskuteční ve sportovní hale UP Olomouc a jehož pořadatelem je Fakulta tělovýchovy a sportu. Jak se již stává tradicí, spolu s výstavou se uskuteční i výstava uměleckých prací postižených umělců taktéž v pavilonu “A”.

	Pro účinkující  je zajištěno ubytování a strava již od čtvrtka 22.5.2000. Pobyt od pátku bude v cenové relaci 450,-Kč (ubytování a plná penze). Za tuto cenu začíná ubytování v pátek od 15.00 hod. Ubytování a stravování bude na VŠ kolejích Evžena Rošického, které se nacházejí v blízkosti sportovní haly UP Olomouc. Místo konání galakoncertu bude uveřejněno v zpravodaji, který obdrží každý účastník zdarma při presentaci. Závazné přihlášky a účastnický poplatek zasílejte na adresu:
Eva ŠEUEROVÁ
Trnkova 8
OLOMOUC 779 00
Telefon: 068 543 4578
Termín uzávěrky přihlášek je 6.6.2000 Do téhož data je nutné taktéž uhradit účastnický poplatek!

Předběžný program:
Čtvrtek 22.6.2000	 od 17.00 hod. ubytování na koleji E. Rošického (u sportovní haly UP)
			 od 19.00 hod. “jam sesion” v blízkosti ubytování
Pátek 23.6.2000	 od 8.30 – 10.00 vystoupení pro školy v paviloně “E” výstaviště Flóra Olomouc
Po obědě se uskuteční vystoupení písničkářů místo a čas budou v propozicích,   které obdržíte při prezentaci.
19.00 hod. večerní koncert pro přihlášené účastníky – místo konání bude opět uvedeno v propozicích.
Na tomto koncertě se představí tyto skupiny: Tomáš Kočko, Natalika, Spirit, Heřmánek
Sobota 24.6.2000	 Dopoledne – vystoupení písničkářů v paviloně “E” výstaviště Flóra
			 13.00 hod zahájení festivalu VIVAT VITA 2000 pavilon “E” 
			 19.00 hod. benefiční koncert VIVAT VITA
Účast přislíbili tito zpěváci: I.Kolaříková, Mloci + postižení písničkáři VIVAT VITA, Kiďák, Javory, Fleret + J.Šuláková.


Upozorňujeme zájemce o nutnost vyplnit všechny rubriky v přihlášce.
Stornovací poplatky: Při zrušení přihlášky do 31.5. bude storno poplatek tvořit poštovné. Při pozdějším termínu jsme nuceni použít účastnický poplatek na zaplacení objednané stravy a noclehu.

			Na brzkou shledanou se těší organizátoři festivalu.

