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Ljubljana, 1. 6. 2021

SISTEM in PRAVILA NAROČANJA
1. Natančno in podrobno preberite opise vseh treh PAKETOV, ki jih ponujajo
TERME DOBRNA
2. V primeru, da se odločite za katerega od ponujenih paketov v ustreznem terminu
NAJPREJ POKLIČITE na telefon 041 464 – 677 ( društven telefon) in si
rezervirajte prosto mesto. Zdravilišče nam je omogočilo zelo omejeno število
udeležencev (samo deset v vsakem terminu), in tudi roki za predložitve delovnih
nalogov so zelo kratki.
3. Po potrditvi telefonske rezervacije, izpolnjeno PRIJAVNICO pošljite najkasneje do
9. 6. 2021 oz. 10. 6. 2021 po navadni pošti na naslov Društva, ali pa po elektronski
pošti.
4. Naslov Društva: Društvo za fibromialgijo Celovška cesta 160 1000 Ljubljana
5. Naslov elektronske pošte: komisija.zz@drustvo-fm.si
6. Pri obeh terminih je potrebno posebno pozornost posvetiti temu, da bo pravilno
označena stopnja nujnosti. (zahteva zdravilišča) in sicer:
Za termin od 22.08.2021 do 29.08.2021 - stopnja nujnosti HITRO - poslati do 9. 6. 2021
Za termin od 26.09.2021 do 03.10.2021 - stopnja nujnosti REDNO - poslati do 10. 6.2021

7. PRIJAVNICA mora biti izpolnjena v celoti in ustrezno morajo biti obkrožene vse
nakazane rubrike.
8. V primeru da se boste prijavili za PAKET A, delovni nalog pošljete po pošti na
naslov TERME DOBRNA d. d. FIZIJOTERAPIJA, Dobrna 50, 3204 Dobrna in
pripišite: Društvo za fibromialgijo.
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Pri prijavah imajo prednost člani – bolniki z diagnozo fibromialgija (FM) ali sindromom
kronične utrujenosti (SKU).
Udeleženci – člani morajo imeti redno poravnano članarino.

Za vsa morebitna vprašanja in informacije sem vam na voljo na telefonu 041 464-677.

Darja Brečko
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