Załącznik nr 1

Świnoujście 01.12.2017

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych
w O.R.S „KORAB’’ Świnoujście ul. Żeromskiego 3 w 2018 r
TERMIN OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA OPIEKUN

1. 23.02-08.03
2. 10.03-23.03
3. 25.03-07.04
4. 09.04-22.04
5. 24.04-07.05
6. 09.05-22.05
7. 24.05-06.06
8. 08.06-21.06
9. 23.06-06.07
10. 08.07-21.07
11. 23.07-05.08
12. 07.08-20.08
13. 22.08-04.09
14. 06.09-19.09
15. 21.09-04.10
16. 06.10-19.10
17. 06.11-19.11
18. 21.11-04.12
19. 22.12.18-04.01.19r

1.000,1.100,1.350,1.400,1.550,1.600,1.800,1.950,2.000,2.050,2.050,2.000,1.950,1.850,1.800,1.600,1.350,1.250,2.000,-

900,1000,1.250,- świąteczny
1.300 ,1.450,1.500,1.700,1.850,1.900,1.950,1.950,1.900,1.850,1.750,1.700,1.500,1.250,1.150,1.900,-

świąteczny z Balem Sylwestrowym

- osoby nie posiadające grupy inwalidzkiej (stopnia niepełnosprawności) w okresie od 09.0419.09.18 dopłata 100 zł od osoby,a w pozostałym okresie pobyt bez dopłaty.

Rodzaje wykonywanych zabiegów w oparciu o własną bazę O.R.S „Korab”:
DIADYNAMIK, GALWANIZACJA, JONOFOREZY LEKOWE I FONOFOREZY,
ULTRADŹWIĘKI, SOLLUX, MAGNETOTERAPIA, MASAŻ WIBRACYJNY,
GIMNASTYKA ZBIOROWA, GIMNASTYKA INDYWIDUALNA, KRIOTERAPIA
PUNKTOWA, MASAŻ LECZNICZY KRĘGOSŁUPA / MECHANICZNY /,
INHALACJA SOLANKOWA, LAMPA POLARYZACYJNA BIO-V, LASER,
WIRÓWKI, OKŁADY BOROWINOWE, GIMNASTYKA PORANNA-zgodnie z ramowym
programem turnusu.

-VERTE-

Każdy turnus rozpoczyna się śniadaniem dnia pierwszego i kończy się kolacją dnia ostatniego.
Uczestnicy turnusu zobowiązani są do opuszczenia ośrodka do godz.20.00 dnia ostatniego.
Przedprzyjazd (noc poprzedzająca dzień rozpoczęcia turnusu) bezpłatny. Nocleg po turnusie* 30 zł
od osoby, a w sezonie 50 zł od osoby (sezon 23.06.2018 r. do 26.08.2018r.) Wszystkim uczestnikom
turnusu zapewniamy nieodpłatny program ,między innymi: dwa wieczorki taneczne przy zespole
muzycznym, wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, spacery z kijkami (Nordic Walking),
wycieczkę autokarową, imprezy oświatowo-kulturalne, zajęcia prowadzone są przez kierownika
KO i pod jego nadzorem. Staramy się, aby każdy uczestnik turnusu miał przynajmniej 6 godzin
zajęć dziennie organizowanych przez Ośrodek. Turnusy prowadzone są zgodnie z ustawą. Lekarz i
pielęgniarka są do dyspozycji gości. Staramy się, aby każdy uczestnik turnusu miał przydzielone
trzy zabiegi w dni robocze – oprócz pierwszego i ostatniego dnia trwania turnusu (o ilości i rodzaju
zabiegów decyduje lekarz ośrodka a ilość uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta). Podczas
wizyty lekarskiej uczestnicy muszą posiadać: informację o stanie zdrowia i przyjmowane leki w
oryginalnych opakowaniach (na cały pobyt), dowód osobisty. Osoby, które mają wypisy lekarskie
z innych pobytów w naszym ośrodku powinny zabrać je ze sobą.
Dodatkowe opłaty pobieramy za zakwaterowanie w skrzydle „B”
- zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
- zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
- zakwaterowanie w pokoju trzyosobowym

- dopłata 300 zł,
- dopłata 100 zł od osoby,
- dopłata 50 zł od osoby,

- osoby nie posiadające grupy inwalidzkiej (stopnia niepełnosprawności) w okresie od 09.0419.09.18 dopłata 100 zł od osoby, w pozostałym okresie pobyt bez dopłaty.
Parkowanie samochodu 140 zł za cały turnus (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej).Parking jest monitorowany
niestrzeżony, mamy około 15 miejsc postojowych. Z tyłu budynku znajduje się duży parking strzeżony. Od 01 maja do
30 września w dzielnicy nadmorskiej obowiązuje strefa płatnego parkowania.
Nie udzielamy ekwiwalentu w formie „suchego prowiantu” za niewykorzystane świadczenia żywnościowe.
Prosimy informować o tym klientów.

Skrócenie pobytu z nieudokumentowanych przyczyn losowych, nagły wyjazd powoduje
zastosowanie cennika komercyjnego, doliczamy jedną dobę hotelową i trzy dni żywieniowe.
Rezerwację miejsc przyjmuje i udziela szczegółowych informacji recepcja ośrodka.
Rezerwacja telefoniczna i mailowa, recepcja@orskorab.pl telefony-recepcja: 91 321-54-32,
91 321-07-60, 91 321-07-61.
Za każde zarezerwowane miejsce pobieramy zadatek 200 zł.

www.orskorab.pl
*Bez noclegu po turnusie nr: 16,18,19

recepcja@orskorab.pl

