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Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Kielcach 

informuje, że  

w dniach od  12.05.  do 26.05.2023r.  organizuje wyjazd do Nadmorskiego 

Centrum Rehabilitacji „Piramida I” w Darłowie   
 

1. Termin turnusu: 12.05 – 26.05.2023 r. (14 dni) (przyjazd do ośrodka w dniu 12 maja na 

śniadanie, wyjazd w dniu 26.05.2023 roku po kolacji)  

2. Miejsce realizacji turnusu: Nadmorskie Centrum Rehabilitacji „Piramida I” w Darłowie  

3. Ilość uczestników: 50 osób 

4. Zakres świadczeń:  

- zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienkami, RTV, balkonami,  

- wyżywienie 3 x dziennie,  

- 18 zabiegów (turnus podstawowy) lub 36 zabiegów (turnus rozszerzony) zgodnie z 

zaleceniem lekarza Ośrodka lub fizjoterapeuty, zakres zabiegów zgodny z załącznikiem nr 1,  

- program kulturalno-krajoznawczy zgodny z załącznikiem nr 1 do oferty  

 

5. Cena katalogowa turnusu: 2 099,00 zł brutto (turnus podstawowy).  

2 499,00 zł brutto (turnus rozszerzony)  

 

6. Płatności:  

a) płatność zaliczki w wysokości 600 zł od osoby w terminie do 31.12.2022 roku. 

b) pozostałą należność za turnus należy wpłacić na jeden miesiąc przed dniem rozpoczęcia 

turnusu tj. do dnia 12.04.2023 roku.  

c) Po uprzednim zapisaniu   kolegi Aleksandra Sieradzan , wpłaty należy dokonywać 

przelewem na konto: Sielska Aldona BORT All-Tourist 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 

Maja 32/4. Nr rachunku: 39 1140 2017 0000 4602 0493 6276  

Wpłacenie zaliczki z punktu 5 a) jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. 

 

7. Informacje dodatkowe:  

1. Dodatek do ceny pobytu za: dietę specjalistyczną- 350zł,dieta bezmleczna 250 zł, dieta 

bezcukrowa 100 zł, dieta lekkostrawna 100 zł, dieta wegetariańska 100 zł 

dieta lekkostrawna 100 zł.  

2 Rezerwacja konkretnego pokoju 150 zł 

3. Dopłata do pokoju 1 osobowego – 450 zł. 

4. Cena nie zawiera ubezpieczenia NNW. 

5. Cena nie zawiera transportu. 

 

 Dodatkowe informacje udziela i zapisy przyjmuje  Aleksander Sieradzan  

tel. 602-707-203 lub osobiście w siedzibie Zarządu w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 we 

wtorek lub środę w godzinach od 10 do 13.00. 

 

                     Przewodniczący  

           Zarządu Terenowego Emerytów   

                       i  Rencistów   NSZZP  w  Kielcach  

                   Aleksander Sieradzan    


