REGULAMIN UCZESTNICTWA W pięciodniowym TURNUSIE
REHABILITACYJNYM z metodą FITS

1.
ORGANIZATOR
TURNUSU:
„TERAPEUTA”Andrzej M’hango

Centrum

Rehabilitacyjno-Medyczne

2. MIEJSCE: ul. Romualda 3, 25-322 Kielce
3. KOSZT TURNUSU: 1000 zł
4. DOSTĘPNE TERMINY:
Od
Do
20.01.2019
25.01.2019
27.01.2019
01.02.2019
03.02.2019
08.02.2019
17.02.2019
22.02.2019
4. PROGRAM TURNUSU
Turnus trwa 3 godziny /1 godzina = 60 minut / i obejmuje m.in. reedukację posturalną,
naukę korekcji, a następnie utrzymania jej w pozycjach funkcjonalnych, elementy treningu
stabilizacji oraz ćwiczenia propriocepcji. W zależności od wyniku badania klinicznego,
towarzyszących dysfunkcji oraz potrzeb pacjenta, dobierany jest indywidualny plan
terapeutyczny. W terapii wykorzystujemy również elementy uznanych na świecie metody
rehabilitacji skolioz: DoboMed, BSPTS Schroth, ISST Schroth, SEAS.
Pacjenci oraz rodzice edukowani są pod kątem wykonywania autoterapii oraz wzorców
korekcyjnych w warunkach domowych. Po zakończeniu turnusu otrzymacie Państwo
szczegółowe zalecenia dalszego postępowania.
Zajęcia odbywają się w formie grupowej oraz indywidualnej. W trakcie turnusu, opiekę
nad uczestnikami sprawują wykwalifikowani i kompetentni terapeuci naszego Centrum.
Dodatkowo, w przypadku zaleceń istnieje możliwość doboru indywidualnych wkładek
ortopedycznych ( płatne dodatkowo).
Na turnus należy zabrać strój sportowy (krótkie spodenki, dziewczynki staniki sportowe nie
zastawiające dużej powierzchni pleców, aby przebieg kręgosłupa był widoczny), pełna
dokumentację medyczną wraz ze wszytskimi zrobionymi dotychczas zdjęciami rtg, a także
gorset ortopedyczny jeżeli dziecko nosi.
Turnus rozpoczyna się w niedzielę (w godzinach popołudniowych) badaniem klinicznym,
koniecznym do zaplanowania terapii na kolejne dni. Zostanie Państwu przypisana konkretna
godzina badania.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania organizatora
turnusu
o
stanie
zdrowia
dziecka.
6. Uczestnik turnusu wpłaca zadatek w wysokości 300 zł najpóźniej do 30 dni przed
rozpoczęciem turnusu przelewem bankowym lub gotówką.

7. Zadatek należy wpłacić na następujący numer konta:
Centrum Rehabilitacyjno- Medyczne "Terapeuta" mgr Andrzej M’hango
ul. Romualda 3, 25-322 Kielce
68 1020 2629 0000 9402 0179 5756
W tytule przelewu: Turnus rehabilitacyjny Imię i Nazwisko dziecka
8. Rezygnacja do dwóch tygodni przed rozpoczęciem turnusu upoważnia do zwrotu 100%
wpłaconego zadatku, po tym okresie zadatek nie będzie zwracany. Rezygnacja z udziału w
turnusie rehabilitacyjnym w trakcie jego trwania, niezależnie od przyczyny, nie upoważnia
uczestnika do zwrotu kosztów turnusu.
9. Pozostałą kwotę opłaty za turnus w wysokości 700 zł należy wpłacić przelewem
bankowym lub gotówką najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
10. Po dokonaniu całości kwoty za turnus i zewidencjonowaniu na kasie fiskalnej, każdy z
uczestników turnusu otrzymuje paragon fiskalny.
11. Faktury wystawiane są na prośbę uczestnika turnusu, po przedłożeniu paragonu
fiskalnego, do 3 miesięcy po wykonaniu usługi.
NIE ZAPEWNIAMY ZAKWATEROWANIA ORAZ WYŻYWIENIA
Warunkiem zakwalifikowania do uczestniczenia w Turnusie Rehabilitacyjnym jest przesłanie
uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego, zaakceptowanie regulaminu turnusu oraz wpłata
zadatku.
Podstawą zakwalifikowania jest wpłacony zadatek w wysokości 300 zł, płatny najpóźniej
do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.
O uczestnictwie w Turnusie rehabilitacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Więcej informacji oraz rezerwacja pod numerem: 41-343-18-64

