Zapraszamy na Turnus Rehabilitacyjny do Niechorza,
który odbędzie się w ORW Natalia, w terminie
24.05-06.06.2018.

Z Turnusu rehabilitacyjnego skorzystać mogą osoby niepełnosprawne i ich
opiekunowie, które otrzymały dofinansowanie z PFRON, jak również osoby
pełnopłatne, w tym przypadku prosimy o dostarczenie skierowania na turnus
rehabilitacyjny wypełnionego przez lekarza POZ.
Wzór skierowania na turnus:
http://cross-opole.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wniosek-lekarza-oskierowanie-na-turnus-rehabilitacyjny.pdf

Podczas turnusu zapewniamy zakwaterowanie
w pokojach 2,3 osobowych,
ew. studia 3 i 4 osobowe,
z węzłem sanitarnym, niektóre z balkonami,
w wyposażeniu w pokojach
tv, czajniki, ręczniki.

Na miejscu, w ośrodku znajduje
się: stołówka, świetlica, sala fitness, plac
zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki na
murawie, stół do tenisa stołowego, parking – niestrzeżony, ogrodzony, miejsce
na ognisko i grill, plac zabaw, wypożyczalnia rowerów i sprzętu plażowego.
W cenie turnusu zawarta jest opłata za pakiet 20 zabiegów rehabilitacyjnych,
wg zlecenia lekarza. Dostępne zabiegi to: Ultradźwięki, ultrafonoforeza,
diadynamik, jonoforeza, interdyn, galwanizacja, elektrostymulacja, sollux,
lampa nefrytowa, inhalacje
solankowe, z leków, eteryczne,
ziołowe, magnetronik,
krioterapia, aquavibron, BOA,
fotel masujący, leżanki masujące,
łoże nefrytowe, hydromasaż,
kąpiel ozonowa, hydromasaż z
olejkami eterycznymi, UGUL,
gimnastyka zbiorowa i
indywidualna, okłady
borowinowe. Zabiegi dodatkowo płatne: masaż klasyczny, hipoterapia.

Zapewniamy 3 x dziennie smaczne posiłki.
Za dopłatą 100 zł są dostępne diety:
cukrzycowa, lekkostrawna, wątrobowa.
Dieta bezglutenowa, dopłata 250 zł .
Podczas turnusu dodatkowo
zapewniamy: dwa ogniska z grillem
połączone z biesiadą i muzyką, wycieczkę
po Niechorzu, wycieczkę autokarową do
Kołobrzegu. Fakultatywne (dodatkowo płatne) wycieczki autokarowe, przejazd
kolejką wąskotorową, zwiedzanie latarni morskiej, motylarni (od czerwca),
aquaparku.
Koszt turnusu rehabilitacyjnego 1450 zł.
Celem rezerwacji miejsca na turnusie należy wpłacić zaliczkę w wysokości
200 zł od osoby, do dnia 20 kwietnia 2018.
Ilość miejsc ograniczona.
Nr konta do wpłat: Bank Pekao S.A.Oddział w Opolu

85 1240 5178 1111 0010 6467 2916.
Komplet dokumentów dotyczących dofinansowania do turnusu
rehabilitacyjnego należy dostarczyć na adres:
Opolski Klub Sportowo Turystyczny Osób Niewidomych i Słabowidzących
CROSS w Opolu, ul. Damrota 6, 45-064 Opole.
Wszelkich informacji udziela Renata Tomaszewska, rena.tomasz1@gmail.com
nr telefonu: 603 271 603, 696 005 735.

