
WARUNKI REZERWACJI I REGULAMIN 

W celu skorzystania z turnusu należy wysłać zgłoszenie. Formularz zgłoszeniowy w 
zakładce „Turnusy Terapeutyczne – rezerwacja lub telefonicznie.

Przed dokonaniem wpłatą prosimy o kontakt mailowy przez formularz zgłoszeniowy w
celu ustalenia terminu i rezerwacji pokoju i pobytu. Rezerwacja jest uważana za 
potwierdzona, jeśli wpłacony zostanie zadatek w wysokości 200 PLN.

Prosimy o uregulowanie reszty kwoty w dniu przyjazdu na konto bankowe lub 
gotówką na miejscu.

 Prosimy o przemyślane wpłaty zadatku, ponieważ jest on niezwrotny w razie 
rezygnacji Rezerwującego z turnusu.

O przyjęciu na dany turnus zdecyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd z turnusu nie jest podstawą do żądania 
zwrotu części opłaty za turnus.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w przypadku 
nieprzewidzianych trudności i zdarzeń losowych.

Wpłacony zadatek zostaje wtedy zwrócony w całości na konto osoby wpłacającej.

 O ewentualnej konieczności zmiany daty Organizator powiadomi drogą elektroniczną 
wskazując najbliższe dostępne terminy lub dokona zwrotu wpłaconej zaliczki.

Zakwaterowanie w dniu rozpoczęcia turnusy od godz.14:00; wykwaterowanie z 
ośrodka w dniu zakończenia turnusu do godz. 12:00. Podstawowa cena turnusu 
obejmuje zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Jeśli uczestnik chce być sam w
pokoju obowiązuje dopłata 200zl/tydzień



Turnus rozpoczyna się obiado-kolacją o godz. 16.00, a kończy się śniadaniem o 
godz.9.00.

Każdy program terapeutyczny wyszczególnia co obejmuje cena.

 Należy zgłosić wszelkie przeciwwskazania lekarskie co do zabiegów, ćwiczeń i uczuleń 
i nietolerancji pokarmowych.

Uczestników pobytów terapeutycznych prosimy o przesłanie krótkiego opisu stanu 
zdrowia.

W Ośrodku i na terenie Dworku obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, 
można natomiast palic na zewnątrz domu.

OTN i Gospodarstwo Agroturystyczne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny 
wypadek uczestnika na swoim terenie.

Uczestnicy mogą korzystać z oddzielnej kuchni, wyznaczonych lodówek, pralni  i 
wszystkich ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjno- terapeutycznych na terenie 
Gospodarstwa Agroturystycznego i Ośrodka.

Dojazd: We własnym zakresie -samochodem od autostrady A1 - węzeł nr 14 
Włocławek Północ lub od trasy 91. Wieś Kazimierzewo ma przystanek Autobusowy na 
trasie 91 -dojście do nas polną drogą to tylko 5 minut. Istnieje możliwość odebrania 
uczestnika turnusu ze stacji PKP Lubanie lub Autobusowej i PKP Włocławek po 
wcześniejszym uzgodnieniu. 

Organizatorzy turnusu nie ingerują w dotychczasowe leczenie medyczne i stosowane 
przez uczestnika i zapisane dla niego przez lekarza leki, w związku z tym prosimy o 
nieprzerywanie na czas turnusu dotychczasowego leczenia medycznego. 

Każdy uczestnik bierze udział w turnusie, stosuje dietę, głodówkę, terapie ziołowe 
oraz uczestniczy w ćwiczenia na własną odpowiedzialność.

Wpłacenie przez uczestnika zadatku jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznał 
się on z warunkami rezerwacji i regulaminem pobytu i uczestnictwa w turnusach.

Uczestnicy wyjazdów zagranicznych muszą posiadać ważną kartę EKUZ (europejskie 
ubezpieczenie zdrowotne).


