
Złotów, dnia 26.10.2017 r.
 

Pan, pani:
Wysoczańska Lena             
48-100 Głubczyce Grobniki ul.Zamkowa 13

   
HIPOMEDICAL 2 informuje, że turnus rehabilitacyjny jest gwarantowany dla dziecka:
Wysoczańska Lena  wraz z opiekunami  w terminie od 2018-06-20 do 2018-07-03.

Opłata za jedno skierowanie (dziecko + opiekun) wynosi: 5900.00 zł. 

Prosimy zabrać: kostium kąpielowy, pampersy przeznaczone do kąpieli wodnych, ręcznik kąpielowy, strój
gimnastyczny, dres, pesel pacjenta,dokumentację leczenia oraz orzeczenie o niepełnosprawności.   Dokumenty do
pobrania o stanie zdrowia ze strony internetowej: WYMAGANE dokumenty do pobrania:

 informacja o stanie zdrowia do okazania w pierwszym dniu turnusu●

informacja o stanie zdrowia dla osób, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON (PCPR).●

Prosimy o przybycie z dzieckiem w dniu rozpoczęcia turnusu między godziną 8:00 a 13:00.
W razie kłopotów z przybyciem w podanych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny.

UWAGA !!!
Potwierdzeniem przyjazdu jest przedpłata w wysokości 500 zł dokonana na nasze konto co najmniej 60 przed
rozpoczęciem turnusu lub wskazanie danych fundacji , na którą należy wystawić rachunek.

SBL Zakrzewo O/Złotów,  63 8944 0003 0000 1889 2000 0010 
BGŻ S.A. O/w Złotowie    23 2030 0045 1110 0000 0229 1510

W przypadku rezygnacji z turnusu, zwrot przedpłaty nastąpi wyłącznie z powodu choroby dziecka
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. Należność za turnus prosimy wpłacać wyłącznie na konto, a w dniu
przyjazdu należy przedstawić potwierdzenie wpłaty.

W celu potwierdzenia lub też rezygnacji z turnusu bardzo prosimy o kontakt telefoniczny:
67 264 11 98 lub 99,  kom. 502 540 303 nie później niż 60 dni przed planowanym turnusem.
Brak potwierdzenia lub przedpłaty na konto w w/w terminie powoduje wykreślenie pacjenta z listy.

Zabrania się przyjazdu z dzieckiem, które od trzech tygodni przed turnusem miało kontakt z chorobą zakaźną.
Osoby ubiegające się od dofinansowanie ze środków PFRON (PCPR) są zobowiązane przedstawić w pierwszym
dniu turnusu w sekretariacie ośrodka zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o
chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
W związku z ciągłym wzrostem wszystkich cen zaopatrzeniowych: energii, paliwa itp. Można spodziewać się
podwyżki opłaty za turnus, jednak nie więcej jak 8,5 % w danym terminie. 
 
            

DYREKTOR
mgr Katarzyna Klaczyńska


