REGULAMIN PROMOCJI
„Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 15 % ZNIŻKI NA TURNUSY REHABILITACYJNE”

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Promocja „Z okazji Dnia Babci i Dziadka
15 % zniżki na turnusy rehabilitacyjne”.
2. Organizatorem Promocji jest Medicover Senior Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-807, Al. Jerozolimskie
96, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000446738, NIP 701-036-63-50, REGON
146510452.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 16.01.2019 r. i trwa do 30.06.2019 r.
4. Promocją objęci są Klienci, którzy spełnią jednocześnie następujące warunki:
a) do dnia 15.02.2019 r. skontaktują się z Działem Sprzedaży Medicover Senior pod numerem telefonu
22 88 777 00 lub kontakt@medicoversenior.pl, powołają się na Promocję (np. podając hasło „Dzień
Babci”)
b) podpiszą

Umowę

Opieki

Stacjonarnej

(według

wzorca

ustalonego

przez

zleceniobiorcę)

z Organizatorem Promocji
c)

zarezerwują termin turnusu na okres do 30 czerwca 2019 r.

5. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 15 % na usługi:
a) 7-dniowy pobyt rehabilitacyjny
b) 14-dniowy pobyt rehabilitacyjny
6. Obowiązująca cena regularna (przed Promocją) to:

7-dniowy pobyt
rehabilitacyjny
14-dniowy pobyt
rehabilitacyjny

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie

w pokoju 2-osobowym

w pokoju 1-osobowym

Cena regularna

Cena w Promocji

Cena regularna

Cena w Promocji

1 100 zł

935 zł

1 540 zł

1 309 zł

2 100 zł

1 785 zł

2 940 zł

2 499 zł

7. 7-dniowy pobyt rehabilitacyjny obejmuje:
a) zakwaterowanie w komfortowo wyposażonym pokoju 1- lub 2-osobowym z łazienką
b) całodobową opiekę pielęgniarską oraz wsparcie opiekunów medycznych (w tym codzienny pomiar
parametrów życiowych)
c)

wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) z możliwością diety plus 2 posiłki uzupełniające drugie śniadanie i podwieczorek

d) konsultacja rehabilitanta i ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
e) zajęcia terapeutyczne – muzykoterapia, arteterapia itp.

f)

spacery po okolicy

g) seanse filmowe
h) zabiegi do decyzji fizjoterapeuty zależnie od wskazań zdrowotnych (realizowane w dni robocze):
• do 3 masaży klasycznych, częściowych
• do 10 zabiegów leczniczych (do wyboru sollux, krioterapia, zabiegi laserem, ultradźwięki, prądy
diadynamiczne) lub zamiennie do 15 minut rehabilitacji indywidualnej dziennie
i)

badanie EKG

j)

3 badania laboratoryjne: morfologia krwi, analiza moczu i OB (pozostałe badania dodatkowo płatne)

k) poranna gimnastyka
l)

możliwość wypożyczenia kijów Nordic Walking - bezpłatnie

m) usługi dodatkowe (w cenie pakietu):
• nieograniczony wstęp do groty solnej
• konsultacja lekarska
• bezpłatne wifi w każdym pokoju
• kawa i herbata bez ograniczeń
• bilard, piłkarzyki, gry planszowe i towarzyskie, szachy
• sala fitness – bezpłatne korzystanie z urządzeń sportowo – rehabilitacyjnych
• biblioteczka
• kącik komputerowy
8. 14-dniowy pobyt rehabilitacyjny obejmuje:
a) zakwaterowanie w komfortowo wyposażonym pokoju 1- lub 2-osobowym z łazienką
b) całodobową opiekę pielęgniarską oraz wsparcie opiekunów medycznych (w tym codzienny pomiar
parametrów życiowych)
c)

wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) z możliwością diety plus 2 posiłki uzupełniające drugie śniadanie i podwieczorek

d) konsultacja rehabilitanta i ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
e) zajęcia terapeutyczne – muzykoterapia, arteterapia itp.
f)

wśród możliwości dla chętnych wycieczka do jednej z pobliskich atrakcji turystycznych

g) możliwość zorganizowania wieczorków tanecznych z muzyką oraz innych atrakcji dla gości wg
harmonogramu ośrodka
h) spacery po okolicy
i)

seanse filmowe

j)

zabiegi do decyzji fizjoterapeuty zależnie od wskazań zdrowotnych (realizowane w dni robocze):
• 5 masaży klasycznych, częściowych
• do 20 zabiegów leczniczych (do wyboru sollux, krioterapia, zabiegi laserem, ultradźwięki, prądy
diadynamiczne) lub zamiennie do 15 minut rehabilitacji indywidualnej dziennie

k) badanie EKG
l)

3 badania laboratoryjne: morfologia krwi, analiza moczu i OB (pozostałe badania dodatkowo płatne)

m) poranna gimnastyka
n) możliwość wypożyczenia kijów Nordic Walking - bezpłatnie
o) usługi dodatkowe (w cenie pakietu):
• nieograniczony wstęp do groty solnej

• konsultacja lekarska
• bezpłatne wifi w każdym pokoju
• kawa i herbata bez ograniczeń
• bilard, piłkarzyki, gry planszowe i towarzyskie, szachy
• sala fitness – bezpłatne korzystanie z urządzeń sportowo – rehabilitacyjnych
• biblioteczka
• kącik komputerowy
9. Dla uczestników Promocji „Z okazji Dnia Babci i Dziadka 15 % zniżki na turnusy rehabilitacyjne”, zakres
7-dniowego pobytu rehabilitacyjnego i 14-dniowego pobytu rehabilitacyjnego dodatkowo obejmuje do
wyboru masaż leczniczy całego ciała lub kręgosłupa.
10. Usługi objęte Promocją świadczone są w Domu Opieki Willa Wiosenna w Święcicach 05-860, ul. Wiosenna 1.
11. Usługi nieobjęte Promocją są płatne wg cennika Medicover Senior.
12. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację Regulaminu niniejszej Promocji.
13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej
przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na
wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji
c)

zmiana

sposobu

przeprowadzania

Promocji

spowodowana

względami

technicznymi

lub

technologicznymi.
14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez
jego publikację na stronie https://medicoversenior.pl/promocja-turnusy-rehabilitacyjne-dzien-babci

