
Wpis do rej.. organizatorów turnusów nr OR 30/7/22 ważny do 16.05.2025r.

O F E R T A    T U R N U S O W A

I N TEGRACJA ze  STARTEM  to 60 lat doświadczeń,  atrakcyjny program, niepowtarzalna atmosfera

Jak co roku serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w organizowanym
przez nasze Stowarzyszenie :

TURNUSIE AKTYWNEJ REHABILITACJI
Wągrowiec  24 czerwca – 8 lipca 2023r.

Turnus „Adrenalina 2023“ skierowany jest do osób „aktywnych“ powyżej 18 lat - przede
wszystkim z dysfunkcjami narządu ruchu - poruszających się samodzielnie lub z pomocą
kul, aparatów lub wózka inwalidzkiego. Naszym celem jest motywowanie do niezależności i
samodzielności, zachęcanie do uprawiania aktywności ruchowej.

Przeciwskazaniem do udziału są : choroba psychiczna, choroba zakaźna, ostre
stany zapalne, odleżyny, epilepsja. Niestety w turnusie nie mogą brać udziału osoby z
przeciwskazaniami do wysiłku fizycznego i osoby z niesprawnością intelektualną. Osoby
wymagające indywidualnej opieki (przede wszystkim osoby z otyłością) w spr. higieny i
urologii muszą przyjechać z indywidualnym opiekunem.

Turnus odbędzie się od 24 czerwca – 8 lipca 2023r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowym, „Wielspin” 62-100 Wągrowiec ul. Jeziorna 16 (60 km. od Poznania),
Ośrodek położony w lesie nad jeziorem jest  przystosowany dla osób  poruszających się na
wózkach, ma odpowiednie pomieszczenia i urządzenia umożliwiające realizację celów
(Wpis do rej. ośrodków  nr OD 30/3/22 ważny do 30.04.2025r.)

Chęć udziału w turnusie prosimy zgłosić mailowo, telefonicznie albo osobiście w biurze SSI „Start”
ul.Zacisze 2 (budynek ul.Roosevelta 4), tel/fax (0-61) 848-31-89 lub 841-10-59. O przyjęciu na turnus
decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają członkowie stowarzyszenia.

Uwaga - Warunkiem zarezerwowania miejsca na turnus jest wpłata wadium

w kwocie 200,- złotych !!!

na konto: Bank Zachodni WBK S.A.   3 Oddział w Poznaniu

57 1090 1359 0000 0000 3501 8573

Serdecznie zapraszamy  – za  Zarząd

/Beata Dobak-Urbańska/                    /Romuald Schmidt/

Wiceprezes                                         Prezes



Warunki uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym   -  umowa rezerwacji

1. Zawarcie umowy między „START-em, a uczestnikiem turnusu następuje w momencie rezerwacji oraz wpłaceniu kaucji w

wysokości 200,- zł od osoby.

2. Przy naliczaniu odpłatności za turnus „START” uwzględni przyznane dofinansowanie przez MOPR/PCPR (ze środków

PFRON)  zgodnie z obowiązującymi procedurami organizacji turnusów rehabilitacyjnych.

3.  Pozostałą kwotę za turnus należy wpłacić najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu - przelewem na konto: Bank

Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 57 1090 1359 0000 0000 3501 8573 z dopiskiem: turnus rehabilitacyjny, miejscowość,

termin albo wpłacać bezpośrednio w kasie Stowarzyszenia  

4. Organizator zobowiązuje się do wystawienia rachunku  po zakończeniu turnusu.

5. Brak wpłaty w ustalonym terminie jest jednoznaczny z rozwiązaniem umowy rezerwacji i potrąceniem kosztów

manipulacyjnych zgodnie z pkt. 8.

6. W przypadku zawarcia umowy rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu uczestnik

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za turnus w pełnej wysokości.

7. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi turnusu informację o stanie  zdrowia ważną 3 miesiące przed

rozpoczęciem turnusu.

8. W przypadku rezygnacji z turnusu w terminie: 

a) powyżej 30 dni przed rozpoczęciem turnusu wpłacona kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w

wysokości 10% wpłaconej kaucji, nie mniej niż 20,-zł.

b) w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu z wpłaconej kaucji zostanie potrącone

50% kosztów manipulacyjnych.

c) w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu wpłacona kaucja nie podlega

zwrotowi.  Jeżeli uczestnik wskaże na swoje miejsce inną osobę nie ponosi kosztów manipulacyjnych.

9. „START” nie dokonuje częściowego zwrotu kwoty za świadczenia, które nie zostały wykorzystane przez uczestnika

(skrócenie pobytu, rezygnacja z zabiegów, spóźnienia na miejsce zbiórki).

10. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy i zobowiązany jest do pokrycia szkody na miejscu w ośrodku.

11. Reklamacje dotyczące organizacji turnusu można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej lub osobiście w siedzibie START-u

w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane


