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STACIONARNO SKUPINSKO ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE V THERMNI LAŠKO
v letu 2021 od 7. 11. do 14. 11. 2021
V jesenskem obdobju 2021 bo Društvo za fibromialgijo organiziralo za svoje člane
enotedensko skupinsko zdravljenje v Zdravilišču Laško. Skupinski program za člane
našega društva bo potekal v času od 7. novembra do 14. novembra 2021.
Za zdraviliško zdravljenje se najprej po telefonu 031 794 352 prijavite društveni
koordinatorki ge. Ireni Hribar, da boste vnaprej preverili, ali so še proste kapacitete.
Za tem izpolnite PRIJAVNICO, ki je objavljena na društveni spletni strani, lahko pa jo
dobite tudi od vodje vaše skupine za samopomoč ali tajnice društva. Na prijavnici
morate poleg osebnih podatkov navesti tudi številko delovnega naloga, ki vam ga za
zdravstveno storitev (fizioterapijo) izda osebni zdravnik. Prijavnico lahko pošljete po
navadni pošti na naslov: Irena Hribar, Krška vas 41f, 8262 Krška vas ali v skenirani
obliki na e-naslov: irenahribar99@gmail.com . Rok za prijave društveni koordinatorki
traja od 1. aprila do 15. aprila 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest!
Po pisni prijavi koordinatorki pošljete v zdravilišče delovni nalog, in sicer v času od
5. aprila do 20. aprila 2021, na naslov: Thermana Laško, ga. Lea Špiler, Hotel
Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško. Na delovnem nalogu mora
zdravnik razvidno napisati diagnozo fibromialgija ali sindrom kronične utrujenosti
ter velika obravnava, stopnja redno. V kuverto k nalogu priložite spremni listek s
pripisom, da gre za fizioterapijo v okviru Društva za fibromialgijo.
Cena namestitev:
- Cena za polpenzion z bivanjem v dvoposteljni sobi je 364,00 € na osebo za 7 dni
(društvena participacija denarnih sredstev le ob koriščenju vseh 7 dni).
- Doplačilo za enoposteljno sobo je 15,00 € na dan.
- Plačilo akontacije 100,00 € do 2. 11. 2021, ostalo se plača na tri obroke in sicer: na
začetku decembra 2021 ter januarja in februarja 2022 (položnice).
- Možno je plačilo s turističnimi boni (od zneska 364,00 € se odšteje 8,00 € na dan
za obrok do polpenziona, ki ne gre na bone - torej se lahko plača z boni 308,00 €).
- Možno je plačilo s kreditno kartico Mastercard
- člani, ki imajo Evropsko invalidsko kartico, so oproščeni plačila turistične takse.
Zdravilišče nudi društvu 30 prostih mest. Omejitve so zaradi kapacitet fizioterapije.
Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefonsko številko (mobi: 031 794 352;
Irena Hribar.)
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