
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rybniku 

przy współpracy z OUPIS Sosnowiec 

 

Zaprasza członków ZNP i ich rodziny na turnus sanatoryjny do 

Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie 

w dniach: 

 

od 12.07 (wtorek) do 26.07 (wtorek) 2022 roku. 
 

Przygotowano dla nas pokoje  w standardzie: 

12 miejsc w pokojach jednoosobowych (12 pokoi) 

38 miejsc w pokojach dwuosobowych (19 pokoi) 

Wszystkie pokoje są z łazienkami.  

Informujemy, że w wyznaczonym terminie, z uwagi na podpisane umowy z NFZ 

i PFRON, będziemy mieli do dyspozycji tylko wymienione wyżej rodzaje pokoi. 

 

Ceny pobytu zgodne z cennikiem grupowym :  

 
 

Podana cena zawiera już wszystkie możliwe zniżki. 

Do podanych cen należy doliczyć opłatę klimatyczną w wysokości 4,20 zł/doba.  

 

Cena obejmuje:  

 zakwaterowanie (doba  hotelowa  rozpoczyna się od godziny 14.00 pierwszego dnia 

pobytu, a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu), 

 całodzienne wyżywienie, 

 badanie lekarskie wstępne i indywidualny plan zabiegowy (trzy zabiegi dziennie),  

 plus gimnastyka w grupach od poniedziałku do piątku), 

 całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. 

 

W cenę wliczone są zabiegi z grup: 

kinezyterapia, zabiegi balneologiczne, hydroterapia oraz fizykoterapia i ciepłolecznictwo. 

Pozostałe zabiegi (m.in. masaż klasyczny, zabiegi SPA, tlenoterapia) i zabiegi ponadlimitowe 

oraz b_adania diagnostyczne są dodatkowo płatne wg załączonego cennika 

 



Cena nie obejmuje kosztu autokaru.  

Cena autokaru oraz miejsce zbiórki zostaną podane z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

Z uwagi na dużą liczbę zapytań prosimy  o potwierdzenie chęci udziału  jak 

najszybciej  pod numerem telefonu: 32 42-22-876, z podaniem imienia,  

nazwiska i nr telefonu kontaktowego oraz wskazaniem wielkości pokoju (1 os. 

lub.2 os.). 

  

Warunkiem zakwalifikowania się na turnus będzie  dokonanie wpłaty zaliczki w 

wysokości 300 zł od osoby w nieprzekraczalnym terminie  do 15 lutego 2022r.  

 Wpłaty zaliczki  należy dokonać przelewem na konto bankowe Ośrodka w 

Nałęczowie :  

BS./NAŁĘCZÓW   67 8733 0009 0000 1821 2000 0010 

  
z podaniem swoich danych oraz koniecznie z dopiskiem–“Sosnowiec – lipiec” 

 

 
Warunki rezygnacji z wyjazdu po wpłacie zaliczki: 

 

Zgodnie z pkt. 9 uchwały nr 29/2020 Prezydium  ZG ZNP z dnia 5 października 2020 r. "Zasady 

przyznawania zniżek w opłatach za korzystanie z bazy hotelowo wypoczynkowej ZNP w roku 

2020" Przy rezerwacji pobytu dla grup pobierana jest zaliczka w wysokości do 40% kosztów 

pobytu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsc w okresie krótszym niż 90 dni przed 

planowanym pobytem, zaliczka nie podlega zwrotowi, o czym dyrektor filii OUPiS ZNP 

informuje zamawiającego przy przyjmowaniu rezerwacji. 

 

 

 

 

 

 

 
Więcej informacji o Ośrodku Sanatoryjnym ZNP w Nałęczowie na stronie 

www.znpnaleczow.pl 

http://www.znpnaleczow.pl/

