Terminy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

09.04
14.05
04.06
18.06
17.09
01.10
15.10
05.11
19.11
03.12

U NAS POCZUJESZ PRO ZDROWOTNY

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

22.04
27.05
17.06
01.07
30.09
14.10
28.10
18.11
02.12
16.12

LECZNICZY RELAKS I WYPOCZYNEK …

CENA TURNUSU ZAWIERA:
 Zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym TV i Wi-fi (13 noclegów), parking.
 Całodzienne wyżywienie (z uwzględnieniem diet zleconych)* turnus rozpoczyna się obiadem,

a kończy śniadaniem + suchy prowiant za obiad w dniu wyjazdu.
 Konsultacje z lekarzem na początku i na końcu turnusu, ordynacja zabiegów, interwencyjną opiekę
medyczną.

 Zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (3 zabiegi w serii, 30 zabiegów w turnusie w dni robocze)

z możliwością dokupienia wg cennika; możliwość skorzystania z jacuzzi podczas pobytu 2 razy.
* Dopłata do diet: bezglutenowej, cukrzycowej, oraz innych wymagających zakupu dodatkowych produktów. Zgłoszenie
diety do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, w późniejszym terminie nie gwarantujemy jej realizacji.

WAŻNE INFORMACJE:
 Ośrodek

prowadzi:
pobyty
rehabilitacyjne
indywidualnie;
turnusy
rehabilitacyjne
z dofinansowaniem PFRON – 14 dni (min. 20 osób - Dz.U.2007.230.1694 z dn. 15.11.2007),
dofinansowanie PFRON do turnusu zawiera się w granicach 18 - 35% (zależnie od stopnia
niepełnosprawności); można je otrzymać raz w roku.
 Doba turnusowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 11.00.
 Uczestnik oraz opiekun zobowiązany jest opłacić taksę klimatyczną 26 zł/os turnus.
 Uczestnicy korzystający z dofinansowania PFRON zobowiązani są dostarczyć do Ośrodka: aktualną
informację o stanie zdrowia oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności, bez w/w dokumentów
lekarz ma prawo do odmowy zlecenia zabiegów.
 Skrócenie pobytu lub nie wykorzystanie części świadczeń zawartych w cenie turnusu nie upoważnia
do zwrotu.
 Wstęp do TPN oraz przejazdy busem płatne indywidualnie.
 Ze względu na warunki pogodowe lub zdarzenia losowe program turnusu może ulec zmianie.

OŚRODEK UPRAWNIONY DO PRZYJMOWANIA ZORGANIZOWANYCH GRUP TURNUSOWYCH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z:
- alergią
- chorobami neurologicznymi
- chorobami reumatycznymi
- chorobami układu krwiotwórczego
- chorobami układu moczowo-płciowego
- chorobami układu pokarmowego;
- chorobami wydzielania wewnętrznego;
- chorobą psychiczną;
- cukrzycą;
- dysf. narz. ruchu poruszających się na wózkach;
- dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem
poruszających się na wózkach;
- dysfunkcją narządu słuchu;
- mózgowym porażeniem dziecięcym;

- padaczką;
- przewlekłym zapaleniem trzustki;
- przewlekłymi zapaleniami wątroby;
- upośledzeniem umysłowym;
- wadami postawy;
- zaburzeniami rozwoju psychoruchowego;
- ze schorzeniami dermatologicznymi;
- ze schorzeniami kręgosłupa;
- ze schorzeniami laryngologicznymi;
- ze schorzeniami onkologicznymi;
- ze schorzeniami układu krążenia;
- ze schorzeniami układu oddechowego;
- ze skoliozą
- oraz kobiety po mastektomii.

Z dniem 15.05.2015 Ośrodek Parzenica uzyskał wpis do rejestru ośrodków nr OD/12/0028/15
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i jest uprawniony jest do przyjmowania
zorganizowanych grup turnusów i osób niepełnosprawnych.
ATRAKCJE I RELAKS
Proponujemy Państwu pełną gamę dodatkowych atrakcji, które mają służyć integracji, zabawie
i rekreacji. Pomożemy zorganizować czas wolny, ułożyć program dopasowany do charakteru pobytu.
Jesteśmy elastyczni i otwarci na Państwa oczekiwania, indywidualne życzenia oraz sugestie.
 biesiady góralskie, grill, spotkania tematyczne,
 kulig z pochodniami,

Aktywne wyzwania:








quady, skutery śnieżne,
rafting, spływ Dunajcem,
nauka jazdy na nartach i snowboardzie,
wycieczki górskie z przewodnikiem,
wycieczki na Słowację,
wycieczki rowerowe,
nordic Walking.

Chwila relaksu:





wyjazdy na baseny termalne,
sauna fińska,
centrum odnowy biologicznej masaże, jacuzzi,
kącik zabaw dla dzieci.

Informacja i rezerwacja:
tel. +48 18 20 134 31
mobile: +48 664 417 699
e-mail: recepcja@okwparzenica.pl

