
     DODATKOWE    INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU  NA WCZASY   

                                    DO NIECHORZA      I i II  TURNUS                               

                                                                                                                                                 ZAŁ.  NR 1 

# Każdy  uczestnik  zabrać  powinien ; 

a/ dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 

b/emeryci i renciści zabierają legitymację emeryta i dyskietkę  NFZ 

c/ osoby, które jeszcze pracują muszą posiadać aktualne zaświadczenie o opłacaniu ubezpieczenia 

zdrowotnego z zakładu pracy (RMUA) 

d/ informacja o stanie zdrowia 

e/  na opłatę miejscową, czyli klimatyczną należy mieć przygotowane ok. 40 zł. (opłata za dobę 

wynosi ok. 3,00zł.) 

f/ pozostałe  informacje  zamieszczone zostały w Regulaminie pobytu, który Państwo otrzymaliście 

przy wpłacie I rat w dniu 15.01.br. 

                                                                                                                     ZAŁ.NR 2  

Szanowni   uczestnicy wyjazdu do Niechorza. Serdecznie prosimy aby na zaświadczeniu od lekarza  

było zaznaczone z jakich zabiegów możecie skorzystać. Ponieważ tam nie będzie lekarza  tylko 

fizjoterapeuci. Pensjonat oferuje; magnetronic;, lampę sollux,  borowinę, laseroterapię, masaż 

limfatyczny, gimnastykę, kąpiel perełkową zewnętrzna 40 stopni. 

Natomiast dodatkowo ale już za odpłatnością będzie można skorzystać z; masażu klasycznego, 

masażu częściowego, bańki chińskiej, gorących kamieni. 

Powyższe   załączniki    otrzymaliście Państwo   przy dokonywaniu  wpłat. 

 

WYJAZD   I TURNUSU :  DNIA   31.08. 2016  GODZ. 6,00 RANO 

PARKING PRZY TESCO   W WODZISŁAWIU  ŚLASKIM   

OPIEKUN;    JERZY LISIECKI        -     TEL;  606 649 169 

 

WYJAZD  II  TURNUSU :  DNIA  15.09.2016  GODZ ;6,00 RANO 

PARKING PRZY  TESCO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM    

OPIEKUN   ;   EWA  STRZELCZYK    - TEL;    885 250 752 

                                                                                           Do  zobaczenia. 



  REGULAMIN  POBYTU NA TURNUSIE  REHABILITACYJNYM   

                        NEW CORNER   W   NIECHORZU  

 

1. Turnus rozpoczyna się o godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia (zgodnym z terminarzem turnusów) 

a kończy się o godz. 11,00 w dniu zakończenia turnusu. 

2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata przedpłaty w wysokości 30% zaliczki do dnia 15 stycznia 

2016r. Pozostała kwota opłaty do uregulowania na miesiąc przed przyjazdem. 

3. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w powyższym pkt. skutkuje skasowaniem rezerw. 

4. W przypadku indywidualnych rezygnacji zgłoszonych do 30 dni przed dniem rozpoczęcia 

pobytu New Corner odstąpi od żądania pokrycia całości ceny potwierdzonego pobytu i 

zwraca 100% wpłaconego zadatku. 

5. W przypadku zgłoszenia indywidualnych rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia 

rozpoczęcia pobytu  nie zwraca wpłaconego zadatku. 

6. Uczestnik turnusu w dniu przyjazdu zobowiązany jest do dostarczenia do organizatora 

następujących dokumentów; 

      - informacja o stanie zdrowia 

      - dowód  osobisty lub inny dokument  tożsamości 

  

Osoba przyjmująca   stałe leki zobowiązana jest do zaopatrzenia się w nie na cały okres pobytu 

na turnusie   

Na wyposażeniu  pokoi  są; 

Ręczniki,  szklanki,  czajnik,  lodówka,  

Prosimy o  zabranie  dodatkowego  ręcznika  na zabiegi  rehabilitacyjne 

7. Przyjęcie uczestnika pobytu dokonuje się  w recepcji na podstawie przedłożonych dowodów 

osobistych lub innych dokumentów potwierdzających  tożsamość. 

8. W dniu przyjazdu w recepcji ośrodka należy wnieść opłatę miejscową na rzecz gminy Rewal. 

9. Uczestnikowi pobytu przydziela się do zamieszkania pokój podany w umowie. Sprzątanie 

przydzielonego pokoju odbywa się na życzenie Uczestnika. Fakt ten należy  zgłosić w recepcji 

ośrodka. 

10. Wszelkie  usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoi prosimy zgłaszać w recepcji ośrodka. 

11. Za spowodowane przez siebie szkody w majątku ośrodka pełną odpowiedzialność materialna 

ponosi uczestnik pobytu. 

12. Pensjonat New Corner nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach 

przedmioty. 

13. Wszystkich uczestników pobytów  obowiązuje  zasada przestrzegania przepisów BHP, 

higieniczno-sanitanych, przeciwpożarowych oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych. 


