
Warunki i zasady dokonania rezerwacji: 

1. Rezerwacji dokonujemy na określony rodzaj, a nie na konkretny pokój. 

2. Rezerwację uważamy za przyjętą po dokonaniu przedpłaty w wysokości 500 zł 

(prosimy o podanie nr potwierdzenia rezerwacji) na nasze konto: BGK Toruń nr :  

88 1130 1075 0002 6035 7720 0003 Wszelkie opłaty związane z wpłatą zadatku ponosi 

rezerwujący. 

3. Wszelkie zmiany terminu przyjazdu/wyjazdu muszą być odpowiednio wcześniej ustalone 

osobiście lub telefonicznie z Działem Marketingu i Obsługi Pacjenta pod numerem 

telefonu 54 283 7250 lub 7251 

4. Zasady rezygnacji z rezerwacji: Odwołanie rezerwacji i zwrot zaliczki przyjmowany jest 

wyłącznie w formie pisemnej. 

• Do 30 dni przed przyjazdem - zwrot przedpłaty w wysokości 95 % 

• 30 do 15 dni przed przyjazdem - zwrot przedpłaty w wysokości 70% 

• 15 do 7 dni przed przyjazdem - przedpłata przepada w 50% 

• w terminie krótszym niż 7 dni - przedpłata przepada w 100% 

Rezygnacja z przyczyn medycznych potwierdzona przez lekarza zwrot 100 % 
5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przyjazdu szpital pobiera opłatę 

zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji. 

Zabiegi w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ wykonywane są od 

poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych oraz dnia przyjazdu i wyjazdu zgodnie ze 

zleceniem lekarza. 

W przypadku braku koniecznych badań niezbędnych do podjęcia decyzji w zakresie sposobu 

rehabilitacji lekarz prowadzący zleci ich wykonanie na koszt Pacjenta. 

Wszystkie niezapewnione w cenie zabiegi, konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne są 

płatne zgodnie z odrębnym cennikiem. 

Opłaty dodatkowe: 
1. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w wybranych pokojach za 

dodatkową opłatą- dostawka do pokoju 65 % ceny osobodnia ( łożko turystyczne lub 

materac) 

2. Opłata parkingowa 9,00 zł /doba - Osoba niepełnosprawna za okazaniem legitymacji 

50 % zniżki. 

3. W przypadku wykupienia pokoju 2 -osobowego do samodzielnego wykorzystania 

opłata 80 % za drugie miejsce. 

Informacje dodatkowe: 
■ Posiadamy pokoje 1 osobowe z łóżkami małżeńskimi - opłata za drugą osobę w takim pokoju 

wynosi 65% ceny osobodnia. 

■ Szpital organizuje turnus świąteczny (Boże Narodzenie) i sylwestrowy na zasadach 

określonych w odrębnym cenniku. 

■ Na terenie całego obiektu dostępny jest bezprzewodowy internet - hasło wydajemy w recepcji. 

■ Pacjenci 22WSzUR. zwolnieni są z opłaty uzdrowiskowej. 

■ Opłatę za pobyt należy uiścić w ciągu pierwszych 3 dni pobytu w recepcji. 

■ Na terenie szpitala obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA. 

■ Nie przyjmujemy zwierząt. 

■ W pokoju znajdują się dwa ręczniki na osobę ( wymiana raz w tygodniu, bądź na życzenie 

gościa). 

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ 
ul. Wojska Polskiego 5,87-720 Ciechocinek,www.22wszur.pl, rezerwacja@22wszur.pl 

Informacja i Rezerwacja 54 283 7250 lub 7251 


