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1. Rezerwacja na turnus następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości: 

350 zł (przy rezerwacji turnusu tygodniowego) 

700 zł (przy rezerwacji turnusu 2 tygodniowego) 

najpóźniej do 14 dni po dokonaniu rezerwacji terminu. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana następuje 

anulowanie terminu. 

Bank : Raiffeisen Bank Polska S.A. : 81 1750 0012 0000 0000 3742 8035 

W tytule przelewu proszę podać termin turnusu oraz imię i nazwisko uczestnika. 

2. Cennik usług obowiązujących od 01.09.2017  

 

3. Zasady korzystania z rehabilitacji w trakcie turnusu: 

Ilość terapii dziennie w trakcie turnusu zostaje określona przez fizjoterapeutę przed rozpoczęciem 

turnusu, ilość nie mniejsza niż 3 zabiegi dziennie.  

Ilość terapii może zostać zwiększona za zgodą terapeuty na prośbę pacjenta/opiekuna. 

Terapie odwołane przez pacjenta bez podania wyraźnej przyczyny są zaliczane jako odbyte.  

Godziny terapii mogą ulec zmianie w trakcie trwania turnusu. 

Czas trwania terapii ruchowej 50 min.  

RODZAJ TERAPII* Cena [pln] 

Diagnoza fizjoterapeutyczna w gabinecie 100
 

Terapia ruchowa – gabinet 80 

Terapia ruchowa - gabinet –  od 10 wizyt w miesiącu 75
 

Konsultacja domowa pacjenta 150-250 

Wizyty domowe Opole miasto 90 

Wizyta domowa Opole miasto od 10 wizyt w miesiącu  85 

Terapia ruchowa - turnus rehabilitacyjny (cena promocyjna do 31.12.2017) 75  

Terapia logopedyczna 80 

Integracja sensoryczna 80 

Psycholog 80 

Kynoterapia 75 

Terapia neurostukturalna / terapia ręki/ 80 

Refleksoterapia 80 

Badanie EEG BF – 45 min 140 

Trening EEG BF – 45 min  - Biofeedback  80 

Trening RSA – 30 min  70  
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Fizjoterapeuta wyznaczany jest zgodnie z grafikiem i dostępnymi godzinami. 

4. Zasady pobytu w ośrodku:  

Nocleg w trakcie turnusu jest dodatkowo płatny. 

1 dzień : 

Osoba dorosła  - 65 pln /110 pln – 2 osoby  

Dziecko poniżej 12 roku życia – 30 pln. 

Apartament (2 osoby) 130 pln  

Osoba dodatkowa w pokoju 50 pln/ dziecko poniżej 12 r życia 30 pln  

Osoba/y na pobycie dwutygodniowym i dłuższym obciążana jest kosztem noclegów weekendowych 

oraz świątecznych , gdzie zajmowany pokój pozostaje w tym czasie do jej/ich dyspozycji. W 

przypadku obecności pacjenta na terenie ośrodka 100%, w przypadku nieobecności 50% .  

Doba w ośrodku rozpoczyna się od godziny 8.00, a kończy o godzinie 14.00 w dniu następnym. 

Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 10 pln na klucze. W dniu wyjazdu kaucja jest 

zwracana po oddaniu kluczy do godziny 14. 00 w recepcji.    

Ośrodek nie zapewnia wyżywienia.  

Za dzieci przebywające w hotelu i na terenie ośrodka odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie.  

Dzieci nie mają prawa przebywać na terenie ośrodka bez opieki osób dorosłych.  

Firma nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające na pobytach rehabilitacyjnych i za żadne 

mienie do nich należące. 

5. Płatności wystawianie faktur: 

Przed rozpoczęciem turnusu pacjent zobowiązany jest wypełnić kartę pacjenta oraz zgłosić się do 

recepcji po plan zabiegów.  

W karcie pacjenta załączone jest rozliczenie, na którym pacjent kontroluje i wpisuje odbyte terapie w 

celu weryfikacji przed wystawieniem faktury.  

Wystawiane są : faktura za noclegi i rachunek za terapie. 

Maksymalny termin płatności faktur i rachunków przelewowych to 3 dni robocze. W tytule przelewu 

proszę wpisać nr rachunku oraz imię i nazwisko pacjenta.  

 


