
Szanowni Państwo! 

W związku z epidemią COVID-19  uległy zmianie terminy  

  14-dniowych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze celem 

poprawy stanu zdrowia. 

HARMONOGRAM   NOWYCH  TURNUSÓW 

 

14 - dniowy wyjazd do Sanatorium Energetyk w Krynicy Zdrój w terminie: 

 

 04.08.2020 – 18.08.2020 – wnioski przyjmowane są od 1 czerwca 2020 r. 

 ilość miejsc – 20 

 cena dla członka spełniającego wymogi regulaminu – 1050 zł  + opłata klimatyczna  

  

Podczas  pobytu są w ofercie zabiegi rehabilitacyjne. Zapewnione są noclegi w komfortowych                     

2-osobowych pokojach oraz całodzienne wyżywienie. 

  

Decyduje kolejność złożenia wniosku. 

......................................................................................................................................... 

 

14 - dniowy wyjazd do Ośrodka  Leczniczo-Wypoczynkowego " Eden" w 

Mielnie w terminie:    

 13.09.2020 – 27.09. 2020 – wnioski przyjmowane będą od 1 czerwca 2020 r.   

 koszt pobytu po zakwalifikowaniu zgodnie z regulaminem to kwota: ok. 1210,45 zł  

OIPiP  ponosi 50% kosztów turnusu rehabilitacyjno-leczniczego jednak do kwoty  nie 

przekraczającej 1200 zł. 

Do dyspozycji gości są 2-osobowe pokoje, które doskonale nadają się do wypoczynku. 

Korzystanie z basenu i kompleksu SPA dla kierowanych pielęgniarek i położnych jest bezpłatne. 

W ofercie gastronomicznej są obfite śniadania oraz obiadokolacja. 

Ponadto w ofercie znajduje się:  

1. Rozruch poranny na plaży  

2. Zajęcia na basenie     

3. Ćwiczenia zdrowy Kręgosłup Fitness   

  

Decyduje kolejność złożenia wniosku. 

  

  

SĄ  WOLNE MIEJSCA - Czekamy na zgłoszenia!!! 



14 - dniowy wyjazd do Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik”                                    

w Iwoniczu Zdrój w  dwóch terminach: 

 

 14.09.2020 – 28.09.2020  – wnioski przyjmowane będą od 1 lipca 2020 r. 

 ilość miejsc 20 

 cena dla członka spełniającego wymogi regulaminu  - 945 zł + opłata klimatyczna 

 

 14.10.2020 – 28.10.2020 – wnioski przyjmowane będą od 1 lipca 2020 r.  

 ilość miejsc 20 

 cena dla członka spełniającego wymogi regulaminu - 945 zł + opłata klimatyczna 

  

Podczas każdego pobytu są w ofercie zabiegi rehabilitacyjne. Wynegocjowane ceny uzależnione 

są od terminów turnusów. Zapewnione są noclegi w 2-osobowych pokojach oraz całodzienne 

wyżywienie. 

 

Decyduje kolejność złożenia wniosku. 

……………………………………………………………..………………………………………….. 

Szczegóły ofert zamieszczone będą na stronie internetowej OIPiP. 

 

 


