
 

 

 

 

 
Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym organizuje 
kolejne turnusy dla osób niepełnosprawnych. Planowane terminy turnusów:: 

� 03.08.2012 – 17.08.2012 – 14 dniowy 
� 17.08.2012 – 31.08.2012 – 14 dniowy 

Dla zainteresowanych istnieje możliwość połączenia obydwu terminów w jeden który wynosi 
28 dni w okresie 03.08.2012 – 31.08.2012. 
Turnusy realizowane będą w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „NEPTUN” ul. 
Rybacka 22 w Jantarze ( Mierzeja Wiślana ) w pełni dostosowanym dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach. 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turnus usprawniająco-rekreacyjny  

dla osób niepełnosprawnych 

sierpień 2012 

Na terenie ośrodka znajduje się : 
 

� stołówka w której serwowane są typowe dania domowe i dietetyczne  
� kawiarnia, bar letni, boiska sportowe, stoły bilardowe, place zabaw dla dzieci, kort tenisowy 
� baseny kąpielowe (kryty i sezonowy), zjeżdżalnia wodna, miejsca do grillowania,  
� wypożyczalnia rowerów, gabinet kosmetyczny, zakład fryzjerski, laboratorium analityczne 
� gabinet laserowej chirurgii naczyniowej,  
� poradnie neurologiczna, reumatologiczna, laryngologiczna, rehabilitacyjna. 

 

Ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup 
turnusowych nr OD/22.05/11 i organizatorów turnusów nr OR/22/01/11 ważne do 15.01.2014r 

 



UCZESTNIKOM TURNUSÓW ZAPEWNIAMY ZABIEGI W ZAKRESIE:: 

� basen kryty, komora kriogeniczna, grota solna, hydroterapia indywidualna,  
� fizykoterapia, masaże ręczne, pneumatyczne, wibracyjne, kinezyterapia indywidualna i 

zespołowa 
�  zajęcia w wodzie, światłolecznictwo, balneoterapia 

W ośrodku obowiązuje identyfikacja kuracjuszy. Uczestnicy turnusów zobowiązani są do 
przedstawienia przy rezerwacji kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności a przy dokonywaniu 
wpłat okazania do wglądu oryginału. Warunkiem wizyty u lekarza i korzystania z zabiegów jest 
aktualna historia choroby.  

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 1700 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 1000 ostatniego 
dnia pobytu. Turnus rozpoczyna się pierwszego dnia kolacją lub obiadokolacją, a kończy się 
ostatniego dnia pobytu śniadaniem.  

Cennik turnusów : 

 

Termin 03.08-17.08.2012 r. 14 dni Domki typu Mikołajki 

Termin 17.08-31.08.2012 r  14 dni 2 osobowy 3 osobowy 4 osobowy 

Uczestnik turnusu ( osoba niepełnosprawna ) 1670 zł 1570 zł 1470 zł 

Opiekun uczestnika 1620 zł 1520 zł 1420 zł 

Osoba towarzysząca 1730 zł 1630 zł 1520 zł 

W cenie turnusu : 

1. Zakwaterowanie i wyżywienie ( 3 posiłki – śniadanie obiad, kolacja ) 
2. Opieka medyczna i rehabilitacyjna ( trzy zabiegi dziennie od poniedziałku do piątku wg 

wskazań lekarza) 
3. Opiekunowie i osoby towarzyszące korzystają z basenu krytego ( 60 min.) i groty solnej (jeden 

seans)przez 5 dni w tygodniu ( poniedziałek – piątek ) 
4. Miejsca parkingowe oraz korzystanie z infrastruktury na terenie ośrodka 
5. Zajęcia fakultatywne, integracyjne, animacyjne i rozrywkowe organizowane zgodnie z 

harmonogramem przez ośrodek. 

Przy rezerwacji i wpłacie zaliczki w wysokości 400zł od osoby w terminie do 10 lutego 2012 
upust w wysokości 5% ceny skierowania. Przy zorganizowanej grupie jest możliwość 
negocjacji ceny i dodatkowych upustów. ( uzależnione od ilości uczestników.). 

 Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy przyjmuje kol. Bogdan Zandecki : 

� Telefonicznie – 601 454023 lub 609 500812 codziennie w godzinach 1000- 1700. 
� Osobiście w siedzibie stowarzyszenia ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej – 

Gołonóg ( budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej) w każdy poniedziałek w godzinach 
1700-1900. 

   


