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22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SP ZOZ 

ul. Wojska Polskiego5, 87-720 Ciechocinek  

Informacja i Rezerwacja 54 283 7250 lub 7251 

www.22wszur.pl, rezerwacje@22wszur.pl 

 

 

OFERTA  NA  ROK 2021  DLA  OSÓB  TOWARZYSZĄCYCH  ŻOŁNIERZOM  

UCZESTNICZĄCYM   W  TURNUSACH  LECZNICZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 

UWAGA : Oferta  obowiązuje tylko w przypadku, gdy osoba  towarzysząca przyjeżdża na   cały 

turnus 14 - dniowy.  

 

Przy krótszych pobytach osób towarzyszących obowiązuje „Oferta cenowa na rok 2021 22WSzUR” 

 

1. OSOBA TOWARZYSZĄCA  dorosła i dzieci powyżej  18 lat  

            200 zł  (cena/osobę /dzień ) 

              Zgodnie z Ustawą z dnia 19.07.2019r. Dz.U. z 2019r. poz. 1569 w turnusie     14 

dniowym jeden pełnoletni najbliższy członek rodziny lub osoba pozostająca we wspólnym 

pożyciu z osobą uprawnioną płaci 50% ceny – 100 zł  

Podana cena zawiera : 

• Zakwaterowanie, 

• Całodzienne wyżywienie (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany) – diety wg 

zalecenia lekarza dostosowane do dysfunkcji organizmu, 

• Całodobową opiekę medyczną (lekarską i pielęgniarska), 

• Całodobową opiekę psychologiczną 

• Obligatoryjne konsultacje indywidualne z psychologiem 

• Zajęcia psychologiczne grupowe i relaksacyjne 

• Zajęcia kulturalno - oświatowe 

• Wstęp do kompleksu basenowego – (basen pływacki, basen  rehabilitacyjno – szkoleniowy z 

biczami wodnymi i gejzerami podwodnymi, sztuczna rzeka, sauna fińska i łaźnia parowa, 

fototerapia) . 

• Możliwość korzystania z siłowni zewnętrznej – FIT PARK 

• Wstęp do Fitness Clubu (siłownia lub aerobik) – do 2 godzin w dniach pracy Fitness Clubu. 

 

DODATKOWO PROPONUJEMY  :    RABAT 20% na wykupione dodatkowo zabiegi  z listy zabiegów leczniczo -

rehabilitacyjnej na rok 2021 
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2. DZIECKO   od 12 do 18 lat 

 

   100 zł  (cena/osobę /dzień ) 

             Podana cena zawiera : 

• Zakwaterowanie, 

• Całodzienne wyżywienie (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany) – diety wg 

zalecenia lekarza dostosowane do dysfunkcji organizmu, 

• Całodobową opiekę medyczną (lekarską i pielęgniarską) 

• Wstęp do kompleksu basenowego – (basen pływacki, basen  rehabilitacyjno – szkoleniowy z 

biczami wodnymi i gejzerami podwodnymi, sztuczna rzeka, sauna fińska i łaźnia parowa, 

fototerapia) . 

• Możliwość korzystania z siłowni zewnętrznej – FIT PARK 

• Wstęp do Fitness Clubu (siłownia lub aerobik) – do 2 godzin w dniach pracy Fitness Clubu 

• 50% RABATU na zajęcia kulturalno-oświatowe 

 

DODATKOWO PROPONUJEMY  :   RABAT 20% na wykupione dodatkowo zabiegi  z listy zabiegów 

leczniczo -rehabilitacyjnej na rok 2021 

 

3. DZIECKO    od 3 do 12 lat 

 
       70 zł  (cena/osobę /dzień ) – dostawka  

 

Podana cena zawiera: 

• Zakwaterowanie – spanie z rodzicem lub dostawka. 

• ½ stawki żywieniowej. 

• Wstęp do kompleksu basenowego  

• Możliwość korzystania z siłowni zewnętrznej – FIT PARK 

• Całodobową opiekę medyczną (lekarska i pielęgniarska). 

• 50% RABATU na zajęcia kulturalno-oświatowe 

 

4. DZIECKO    do 3 lat  –   bez opłat (bez wyżywienia , spanie z rodzicem) 

UWAGA : wiek dziecka określa data urodzenia (dzień , miesiąc , rok ) 

5. Rezerwację uważamy za przyjętą po dokonaniu przedpłaty  w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

potwierdzenia rezerwacji wysokości 600 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. 

6. Wprowadza się obowiązek dokonania całej wpłaty za pobyt osób towarzyszących osobie 

uprawnionej w turnusie leczniczo- profilaktycznym najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem 

turnusu.  Wpłatę należy dokonać przelewem na konto bankowe podane w pkt.1. W tytule 

przelewu należy umieścić następujące dane :imię i nazwisko osoby, na którą jest dokonana 

rezerwacja oraz nr rezerwacji. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje anulowanie 

rezerwacji dla osób towarzyszących. 


