Informace o rekondičním pobytu v Hotelu ODRA, Ostravice 24.5. – 26.5. 2013

Víkendová rekondice v nestátním zdravotnickém zařízení Hotel ODRA na Ostravici se uskuteční ve dnech 24.5. – 26.5. 2013. Hotel se nachází v atraktivní turistické oblasti v centru Beskyd pod Lysou Horou.
Do hotelu Odra se dostanete vlakem nebo autobusem, od stanice ČD Ostravice ( asi 10 minut pěšky), autem za hotelem Freud v obci Ostravice odbočíte doprava a asi po 400 m (do kopce) můžete zaparkovat na parkovišti hotelu ODRA.

Program víkendové rekondice:
pátek  24.5.2013		do   17  hod.	Příjezd a ubytování
				18 - 19	  hod.	Večeře 
				16 - 21  hod.	rehabilitace dle individuálního rozpisu - parafín, 					                                   masáž, vířivka, inhalace, bazén, sauna, ...
				20 - 03  hod.	volná zábava, reprodukovaná hudba – BAR                     .
sobota 25.5.2013		08 - 10  hod.	Snídaně
				07 - 12  hod.	rehabilitace dle rozpisu + bazén, sauna, ...
				12 – 18 hod. Vlastní volný program , možnost výletů a krátkých 	tůr, 
				18 - 19	  hod.	Večeře
				19 - 03  hod. 	bazén, sauna,volná zábava, reprodukovaná hudba – BAR .                                                                                                                                                                                
neděle 26.5.2013		08 - 10  hod.	Snídaně
				07 - 12  hod.	rehabilitace dle rozpisu + bazén, sauna, ...
				do  14   hod.   	ODJEZD
Pokoje je nutno uvolnit v neděli 26.5. do 10 hodin. Věci bude možno uložit ve zvláštní místnosti. 

Důležité upozornění !	Všichni účastníci si dovezou na rekondici od svých ošetřujících lékařů FT poukaz na rehabilitaci nebo Výměnný poukaz, na kterém bude napsáno doporučení na rehabilitaci, nebo vyšetření k odbornému lékaři - ortopedovi. Je možnost vystavit FT poukaz na místě za poplatek 50,- Kč.
Pokud si účastník výše uvedené doporučení nepřiveze, musí procedury (1300,- Kč) sám uhradit !
Po příjezdu obdrží každý účastník klíč od pokoje a rozpis procedur.

Cena víkendové rekondice je 1999,- Kč. Pro členy Klubu Bechtěreviků, občany Moravskoslezského kraje činí dotovaná cena 1100,-Kč pro bechtěreviky a 1300,- Kč pro nebechtěreviky a zahrnuje ubytování a polopenzi (snídaně a večeře). Ostatní účastníci platí plnou cenu tj.1999,-Kč. Zájemci o plnou penzi si mohou obědy dokoupit při nástupu na rekondici. 
Číslo účtu Klubu Bechtěreviků – MS kraje: 223696316 / 0300  Variabilní symbol platby je Vaše členské číslo v Klubu Bechtěreviků. (Nečlenové klubu použijí Variabilní symbol  111111.)
POBYT JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 20.4. 2013 !

V případě, že z jakéhokoli důvodu musíte svůj pobyt zrušit, neprodleně to oznamte níže uvedenými způsoby: Telefon: 731552835, E-mail: kb-ms-rekondice@volny.cz  , nebo na adresu: Jiří Smilek, Zdeňka Bára 115/6, Ostrava – Dubina, 700 30

									Miroslav Šmecko
								  předseda výboru KB - MS kraje
Akce je organizována za podpory:
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