
                          Přihláška na ozdravný pobyt v Luhačovicích 

                                 termín: sobota 8. 12. 2018 – pátek 14. 12. 2018 

 

 

 

 

 

Příjmení, jméno: ………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Datum nar.: ………………………………č. OP: …………………………………………..č. průkazu SP (členové): ………………….  

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………. PSČ: ……………………… 

Tel.: ……………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Chci celou penzi: …………………  Chci polopenzi: snídaně, obědy: ………………… snídaně, večeře: ………………… 

Chci jednolůžkový pokoj: ………………………………………. 

Na pokoji chci být s: ………………………………………………. Jiné požadavky: ……………………………………………………… 

Potvrzuji, že jsem soběstačný, mám dobrou pohyblivost a orientační schopnosti s ohledem na rekondiční program. Pobytu 
se účastním na vlastní riziko a beru na vědomí, že SP nesjednává žádnou formu zdravotního pojištění. Souhlasím se zpraco-
váním osobních údajů v souvislosti s pobytem a s publikováním záběrů z pobytu. 

 

Datum: …………………………….                                            Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín pobytu: 8. 12. – 14. 12. 2018 (nástup ve 12 hod, zahájení obědem, ukončení v pátek 14.12.  
po snídani). Pokoje je nutné opustit do 10 hodin. Všechny pokoje jsou s příslušenstvím – WC, sprcha. 
Cena:  
členové Společnosti Parkinson, z. s., plná penze 4 600,- Kč, polopenze 3 900,- Kč 
ostatní: plná penze 4 800,- Kč, polopenze 4 100,- Kč 
V ceně: malý léčebný plán sestavený lékařem, rekondiční program skupiny, plavání v bazénu s bez chlóro-
vou úpravou vody ozónem, využití vodního rotopedu, využití vodního rehabilitačního chodníku, pitná 
kúra. Doporučujeme si vyžádat u svého ošetřujícího lékaře (neurolog, ortopéd, praktický lékař) Poukaz na 
ošetření/vyšetření FT. Tyto terapie vám mohou být poskytnuty během pobytu ze ZP. 
Doplatek na jednolůžkový pokoj: 100,- až 250,- Kč/den (hradíte na místě) 
Lázeňský poplatek obce (15.-Kč/den) vybíraný pro městský úřad Luhačovice (hradíte na místě) 
Půjčovné - horské kolo, lednička, knihy apod., další placené služby (hradíte na místě) 
 
Přihlášku odstřihněte (pokyny si ponechejte) a posílejte do 21. 10. 2018 (stačí mailem – naskenované) a 
další informace získávejte: 
Ing. Zdenka Kymlová, Dolní 2952, 760 01 Zlín, e-mail: pk-zlin@spolecnost-parkinson.cz, 774 987 563, 
571 151 234. 
Platba: bankovním převodem na č. účtu u Fio banky 2300441181/2010, (do poznámky uveďte vaše pří-
jmení a jméno), do 31. 10. 2018. Při odhlášení po 31. 10. 2018 storno poplatek: 500,- Kč, příp. náhradník. 
Další pokyny vám budou zaslány elektronicky – využijte i maily příbuzných či známých. Děkujeme.  
Lázeňský léčebný dům PRAHA, http://www.luhacovicepraha.com 
nestátní zdravotnické a lázeňské zařízení 
Leoše Janáčka 379 
763 26 Luhačovice 
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