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Zawiadomienie

KamiennY Potok Mariusz Lauda,

ul. Zamkowa G6ra 25,8t-7t3 SoPot

z dniem 23 czerwca 2021 r. uzyskuje wpis do rejestru organizator6w turnus6w

rehabilitacyjnych, w kt6rych uczestniczq osoby niepelnosprawne korzystajqce

z dofinansowania zet Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji os6b

Niepelnosprawnych, i jest uprawniony do organizowania nastQpujacych turnus6w

rehabilitacYjnYch:

usprawniajqco-rekreacyjnych' dla grupy os6b niepetnosprawnych:

.zdysfunkciqnarzqduruchu,zwyiqczeniemos6bporuszajqcychsiq
na w6zkach inwalidzkich,

- z upo6ledzeniem umYslowYm,

- z chorobq PsYchicznq,,

- z padaczkq,

- z cukrzYcq,

- z otYlo6ciq,

- z zesPolem Downa,

- z m6zgowym poraieniem dzieciqcym'

- kobietY Po mastektomii,

pouoRsKl LTRZAD rvo.tRrv6ozrt rv co'qillsxu

o wpisie do reiest,ru organizator6w turnus6w rehabilitacyinych

nr oR/22lO4l2t

Na podstawie art. 10 d ust' 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

i spoieczne j oraz zatrudnierniu os6b niepeinosprawnych (j'

ro)patrzeniu wniosku z dnia 22 marca2021- r' informujq' 2e

Niepubliczny zaklad opieki Zdrowotnei sanatorium uzdrowiskowe

WYdzial PolitYki SPoleczn-ej ^- ^
ul Okopowa 2llZZ, SO-dtO Ca*'ft, ttf '' iS f O lz 287'fax 58 301 43 37

'www.gdansk uw.gov pl, e-mail: wps@gdansk uw gov'pl

1997 r. o rehabilitacji zawodowej

t. Dz. U. z 2O2O r., Poz' 426\, Po



- z wadami PostawY,

- ze skoliozq,

- ze schorzeniami laryngollogicznymi'

- ze schorzeniami endokqlnologicznymi'

- ze schorzeniami ukladu lkrqienia'

- ze schorzeniami ukladu oddechowego'

- ze schorzeniami krqgoslruPa,

- ze schorzeniami reumatYcznYmi'

- z chorobami neurologicznYmi,

- z chorobami uktadu ffio'cZowo-Plciowego'

- z chorobami ukladu Pollarmowego'

- z chorobami PrzemianY materii

Niniejszy wpis zachowuje lva2no6i do dnia 23 czerwca 2024t'

Pouczenie:

Orgonizotor turnus6$r niezwlocznie powiodamio woiewodq

stonowiqcych podstawq do uzyskanio wpisu do reiestru

rehabilitacYinYch.

o kaidei zmionie worunk6w

orgonizator6w turnus6w
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