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Oferta na 2017r.
Turnusy usprawniająco - rekreacyjne organizowane w Centrum
Rehabilitacji i Wypoczynku ”Jantar”, 72-420 Dziwnówek ul. Wolności 5/7
I. Baza noclegowa: pokoje 2-os.,3 osobowe, pokój 2-os
dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Wyposażenie: tapczany jednoosobowe, krzesła, stolik, radio, TV,
ręczniki/wymiana po tygodniu/, podstawowa zastawa stołowa ,
czajniki,
II. Wyżywienie: trzy posiłki serwowane /śniadanie, obiad, kolacja/,
możliwość stosowania diety, kawiarnia.
III. Zabiegi lecznicze – wg wskazań lekarza /trzy- w dni robocze/DDM,interdyn-prądy nemecka,jonoforeza,galwanizacja,laser,
sollux,bionic,terapuls,magnetotron,ultradźwięki,fonoforeza,
borowina,parafina,krioterapia,materac masujący,fotel masujący,
kąpiel perełkowa,masaż wirowy kkg i kkd,hydromasaż, UGUL,
ćwiczenia indywidualne na materacu,ćwiczenia grupowe,rower,
stepper,ćwiczenia manualne,ćwiczenia w basenie.
IV. Działalność KO – w ramach skierowania ciekawe wycieczki
piesze, zwiedzanie okolic Dziwnówka, ogniska, dyskoteki,
Budynek 3-wy piętrowy z windą położony 250 m od morza.
Teren Ośrodka ogrodzony, na terenie parking płatny,/honorowane
są karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych/,
miejsca rekreacji i wypoczynku, plac zabaw dla dzieci.

Lp.

Termin

Cena
skierowania

1

31.05-14.06.

2090,-

2

15.06-29.06.

2260,-

3

15.07-29.07.

2390,-

4

29.08-12.09.

2240,-

Oferujemy turnusy dla osób:
* z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające się na
wózkach inwalidzkich,
* z upośledzeniem umysłowym,
* z chorobą psychiczną,
* z padaczką,
* z chorobami układu oddechowego
* z dysfunkcją układu krążenia,
* z cukrzycą.
Ośrodek posiada wpis do rejestru Nr OD/32/0041/16 ważny
do dnia 19.05.2019r.

Uczestnik turnusu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 5000 zł

Uwaga: Osoby bez orzeczeń o niepełnosprawności, ze skierowaniem za zabiegi będą miały wystawione faktury za
„wczasy lecznicze”. Uczestnik turnusu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty klimatycznej w dniu przyjazdu do ośrodka.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą również korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, o ile będą posiadali
wniosek kwalifikacyjny na turnus wystawiony przez lekarza i korzystanie z zabiegów nie będzie
kolidowało ze sprawowaną opieką.

Zamówienia prosimy kierować pod adresem:
Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”
Spółdzielnia Osób Prawnych

ul. B. Głowackiego 1
65-301 Zielona Góra
tel. 68 4537400, fax 68 4537401
dział turnusów: 68 4537403, 4537404, 4537405,
e-mail: sekretariat@turnusy.eu
www.turnusy.eu

Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy dobry poziom usług !
sekretariat@turnusy.eu

WWW.turnusy.eu

