
Regulamin  Turnusów 

 

1. Sprzedaż Turnusów prowadzi HOTEL HP PARK  w przyjętych formach sprzedaży usług 

hotelowych, a świadczenia rehabilitacyjne realizuje POPON  w Międzyzakładowej Przychodni 

Lekarskiej POPON Zakład Rehabilitacji Leczniczej O/POZNAŃ w Poznaniu przy ul. Wiankowej 3. 

2. Turnus trwa 7 albo 14 dni. Każdy Turnus zaczyna się w niedzielę i kończy w sobotę. 

Dopuszczalne jest uczestnictwo wyłącznie w jednym Turnusie w tym samym czasie. 

3. W Turnusie może brać udział maksymalnie 10 uczestników. 

4. Spotkanie organizacyjne oraz konsultacja kwalifikacyjna przeprowadzana jest nie później niż  

2. dnia Turnusu, a  zabiegi rehabilitacyjne przeprowadzane są pomiędzy 2. a przedostatnim 

dniem Turnusu. 

5. Spotkanie organizacyjne, konsultacje kwalifikujące, poranne gimnastyki i zabiegi 

rehabilitacyjne są realizowane w ramach Turnusu  od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 - 17.00. 

6. Wybór, zakres, czas, w tym ustalenie daty i godziny rozpoczęcia realizacji, i forma zabiegów 

rehabilitacyjnych świadczonych  uczestnikom Turnusu wynikać będzie z konsultacji 

kwalifikacyjnej oraz czasu trwania Turnusu. Ustalenia w powyższym zakresie zostaną 

przekazane uczestnikom w ramach konsultacji kwalifikacyjnej. Uczestnikom Turnusu nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

7. Uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym, konsultacji kwalifikującej i każdym zabiegu 

rehabilitacyjnym uczestnik Turnusu potwierdza w prowadzonej dokumentacji Turnusu. 

8. W przypadku, w którym uczestnik Turnusu nie stawi się na zabiegi rehabilitacyjne, POPON 

poinformuje o tym fakcie HOTEL oraz wyznaczy inną datę i godzinę rozpoczęcia realizacji 

zabiegu rehabilitacyjnego. HOTEL zobowiązuje się przekazać powyższe uczestnikowi Turnusu. 

W przypadku, w którym uczestnik Turnusu nie stawi się na zabiegi rehabilitacyjne ustalone 

zgodnie z powyższym uznaje się, że te zabiegi rehabilitacyjne zostały zrealizowane. 

9. W przypadku gdy uczestnik Turnusu nie stawi się na zabiegi rehabilitacyjne, których data                        

i godzina rozpoczęcia realizacji przypada w przedostatnim dniu Turnusu uznaje się,  że te 

zabiegi rehabilitacyjne zostały zrealizowane. Ust. 8 nie stosuje się. 

10. Za dodatkowe świadczenia rehabilitacyjne wybrane przez Uczestnika turnusu podczas 

kwalifikacji, a nie objęte pakietem zabiegów , Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania 

należności bezpośrednio w kasie POPON po ich zakończeniu . 

11. Uczestnik turnusu jest zobowiązany do używania własnych rzeczy osobistych (zmienne 

obuwie, ręcznik itp. ) dla potrzeb wynikających z charakteru zabiegu rehabilitacyjnego 


