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Oferta na 2018 r.
Turnusy rehabilitacyjno-usprawniające organizowane
w ORW „Duet” w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 9”a”
I. I. Baza noclegowa : pokoje 2-os i 3-os, z pełnym węzłem sanitarnym.
II. Dopłata do p.1-os. 300,-zł.
II. Wyposażenie: tapczany jednoosobowe, fotele, stolik, TV, odbiornik radiowy, czajnik
ręczniki , podstawowa zastawa stołowa, dostęp do Internetu bezprzewodowego
-Wi-Fi / w wyznaczonych miejscach/,
III. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie, obiad, kolacja/, możliwość stosowania
diety cukrzycowej na zlecenie lekarza nieodpłatnie. Diety ze wskazaniem lekarza:
bezglutenowa 8zł/dz, pozostałe diety -5zł/dz. Diety na życzenie -10zł/dziennie.

Termin

1.

13.01. – 19.01.

535,-

2.

20.01. - 26.01.

535,-

3.

27.01. - 02.02.

535,-

4.

03.02. - 09.02.

535,-

5.

10.02.- 16.02.

535,-

6.

17.02. - 23.02.

535,-

7.

24.02. - 03.03.

610,-

8.

04.03. - 11.03.

610,-

9.

13.03. - 20.03.

610,-

10.

21.03.- 28.03.

610,-

11.

29.03.- 05.04.św

740,-

12.

07.04.-21.04.

1210,-

1210,-

13.

24.04.- 08.05.

1210,-

1210,-

14.

10.05.- 24.05.

1260,-

1260,-

15.

26.05.- 09.06.

1360,-

1360,-

16.

11.06.-25.06.

1460,-

1460,-

17.

27.06.-11.07.

1640,-

1640,-

18.

13.07.- 27.07.

1640,-

1640,-

19.

29.07.- 12.08.

1640,-

1640,-

20.

14.08. -28.08.

1640,-

1640,-

21.

29.08.- 12.09.

1590,-

1590,-

22.

13.09.- 27.09.

1540,-

1540,-

23.

29.09.- 13.10.

1420,-

1420,-

24.

15.10.-29.10.

1320,-

1320,-

25.

06.11.- 20.11.

1080,-

1080,-

26.

22.11.- 06.12.

1080,-

1080,-

27.

20.12.-03.01.19

1790,-

1790,-

IV. Zabiegi lecznicze - wg wskazań lekarza -/3 dziennie w dni robocze/ hydromasaże,
masaże komputerowe, masaż uciskowy BOA, elektroterapia, światłolecznictwo,
laseroterapia, siłownia, magnetoterapia, kinezyterapia, gimnastyka grupowa
i indywidualna, krioterapia, okłady cieplne, masaż z akupresurą, UGUL,Ceragem.
Zabiegi odpłatne- borowina –plastry.
V. Program integracji społecznej - wycieczki piesze, zwiedzanie zabytków Karpacza,
grill, dyskoteki, konkursy, prelekcje, rozgrywki sportowe. Na życzenie za dodatkową
odpłatnością wycieczki autokarowe po Kotlinie Jeleniogórskiej i do Czech.
Na wycieczki zagraniczne - wymagany dowód osobisty.
Teren Ośrodka ogrodzony, na terenie odpłatny parking ogrodzony, z kartą
parkingową bezpłatnie, miejsca rekreacji i wypoczynku, grill, plac zabaw dla dzieci,
Ośrodek posiada wpis do rejestru Nr OD/02/0008/16 ważny do 29.04.2019r
Oferujemy turnusy rekreacyjno-usprawniające dla osób:

z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich,

z dysfunkcją narządu wzroku,

z upośledzeniem umysłowym,

z chorobą psychiczną,

z padaczką,

z chorobami układu oddechowego i pokarmowego,

z dysfunkcją układu krążenia,

z chorobami neurologicznymi,

kobiety po mastektomii,

z cukrzycą,

z celiakią,

z chorobami układu moczowo-płciowego Uwaga: W miarę potrzeb terminy
tygodniowe w I –szym kwartale można połączyć w 2-tygodniowe . W ramach wczasów
oferujemy zabiegi w I kw. W I kwartale i terminach gdzie będzie mniej niż 20 osób
nie zapewniamy kierownika turnusu.
Przyjmujemy również na krótkie pobyty wypoczynkowe, w tym weekendowe.

Wczasy, Turnus
w tym Vat rehabil.

Lp.

Uczestnik turnusu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 5000 zł.
UWAGA: Osoby bez orzeczeń o niepełnosprawności, ze skierowaniem na zabiegi będą miały wystawione faktury
za” wczasy zdrowotne”.
UWAGA: 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. Cena dla opiekuna nie korzystającego z zabiegów będzie pomniejszona w każdym terminie o 100zł.

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, 4537405, e-mail: sekretariat@turnusy.eu, www.turnusy.eu

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

www.turnusy.eu

