REGULAMIN POBYTU SANATORYJNEGO NA PODSTAWIE SKIEROWANIA Z NFZ
W SANATORIUM UZDROWISKOWYM „ENERGETYK” W ŚWINOUJŚCIU
1.
Kuracjusz ma prawo przebywać w Sanatorium Uzdrowiskowym Energetyk wyłącznie na podstawie skierowania
imiennego, wydanego przez właściwy Oddział NFZ
2.
Rejestracja na pobyt sanatoryjny odbywa się w Recepcji, gdzie Kuracjusz otrzymuje przydział do pokoju oraz
wszystkie niezbędne informacje związane z prawidłową realizacją pobytu w Sanatorium. SU Energetyk nie gwarantuje
zakwaterowania małżeństwa w pokojach dwuosobowych.
3.
Doba hotelowa dla Kuracjuszy ze skierowaniem z NFZ rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia i kończy o
godz. 12:00 ostatniego dnia skierowania. W przypadku nieuzasadnionego późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego
wyjazdu Kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 83 zł za każdą dobę swojej nieobecności. Powyższe rozstrzygnięcie nie
dotyczy Kuracjuszy posiadających pisemną zgodę NFZ na późniejsze rozpoczęcie lub wcześniejsze zakończenie leczenia.
W uzasadnionym przypadku oraz w miarę dostępnych miejsc Kuracjusz może skorzystać z odpłatnego noclegu przed
rozpoczęciem lub zakończeniu terminu leczenia wskazanego w skierowaniu. Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu
i wyjazdu nie przysługuje suchy prowiant.
4.
Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia ustawowej odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami w ciągu 24 godzin od dnia rozpoczęcia turnusu. Dodatkowo Kuracjusze są
zobligowani do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Świnoujście.
5.
Recepcja pobiera od Kuracjuszy dobrowolną opłatę ryczałtową za wypożyczenie odbiornika telewizyjnego
zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłata jest jednorazowa. W przypadku rezygnacji wszystkich Kuracjuszy
zakwaterowanych w jednym pokoju z odbiornika telewizyjnego, Kuracjusze zostają zwolnienie z ww. opłaty.
6.
Po zakwaterowaniu Kuracjusze zobowiązani są do rejestracji na wstępne badanie lekarskie w wyznaczonych
dyżurkach pielęgniarskich. W trakcie trwania turnusu Kuracjusza obowiązują 2 badania kontrolne, oraz badanie końcowe
pod koniec turnusu. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub nagłego zachorowania Kuracjusza należy niezwłocznie
powiadomić telefonicznie lub osobiście dyżurujące pielęgniarki.
7.
Kuracjusz powinien zgłaszać się na zlecone zabiegi punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając
wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów, czasu i miejscu wypoczynku. Zabiegi niewykorzystane przez
Kuracjuszy z ich winy nie będą oddawane.
8.
Kuracjusz powinni ściśle przestrzegać wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów i innych procedur
medycznych. Zmiana zabiegów może nastąpić wyłącznie z powodów medycznych i za zgodą lekarza, potwierdzoną
pisemnie na karcie Kuracjusza.
9.
Od godz. 22:00 do 6:00 w Sanatorium obowiązuje cisza nocna.
10.
Kuracjusze są zobowiązanie do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz do przestrzegania
ustalonego porządku i czystości na terenie SU Energetyk.
11.
Przebywanie zwierząt na terenie SU Energetyk jest zabronione.
12.
Używanie urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu pokoju jest zabronione.
13.
Kuracjusz odpowiada materialnie za szkody i niedobory, jeśli wystąpią w trakcie pobytu w wyposażeniu
zajmowanego pokoju i łazienki.
14.
SU Energetyk nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (np. biżuterię, sprzęt elektroniczny)
oraz gotówkę będącą własnością Kuracjusza, a niezłożoną w depozycie. Depozyt jest bezpłatny! Informacje o depozycie
udzielają pracownicy Recepcji.
15.
Na terenie Sanatorium obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w częściach wspólnych, palenia
tytoniu, oraz uprawiania gier hazardowych. Nie stosowanie się do niniejszego zakazu skutkować będzie nałożenie na
Kuracjusza kary porządkowej, zgodnej z obowiązującym cennikiem.
16.
Kuracjusz nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być przedterminowo wydalony z
Sanatorium, o czym Dyrektor Sanatorium zawiadamia właściwy Oddział NFZ.
17.
Kuracjusz ma prawo ustnie lub pisemnie przekazać swoje skargi, uwagi i spostrzeżenia na temat funkcjonowania
SU Energetyk Dyrektorowi: email: dyrektor@su-energetyk.pl
18.
Właścicielem SU Energetyk jest Zrzeszenie Związków zawodowych Energetyków z siedzibą w Warszawie.

