
Regulamin wyjazdów rehabilitacyjno- rekreacyjnych 

dla mieszkańców Gminy Bardo 

 

 
1. Organizatorem wyjazdów rehabilitacyjno- rekreacyjnych jest Gmina Bardo. 

2. Wyjazdy rehabilitacyjno- rekreacyjne skierowane są do mieszkańców, których 

głównym miejsce zamieszkania jest Gmina Bardo.  

3. Oferta skierowana jest do osób pełnoletnich. 

4. Pakiet rehabilitacyjno- rekreacyjny jest to koszt: 

- 1900 zł/os. pomniejszony o dofinansowanie Gminy Bardo na poziomie 50%, tj. 

950 zł/os. wkład własny mieszkańca, 950 zł/os. dofinansowanie Gminy Bardo,  

- osoby posiadające Bardzką Kartę Seniora otrzymują wyższe dofinansowanie,  

co skutkuje wkładem własnym na poziomie 850 zł/os.   

5. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do opłacenia na własny koszt opłaty 

uzdrowiskowej w kwocie 4,65 zł/dobę. 

6. Pakiet obejmuje:  

- 7 noclegów, 

- 7 śniadań i  7 obiadokolacji,  

- wstępną wizytę kwalifikująca do zabiegów w obiekcie hotelowym, 

- 3 zabiegi kuracyjne indywidualne i grupowe dziennie  zgodnie  

z harmonogramem ustalonym podczas wizyty kwalifikującej,  

- transport i ubezpieczenie.   

Lista dostępnych zabiegów ramach pakietu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

7. Uczestnik wyjazdu może wykupić dwa terminy jeden po drugim, co skutkuje 

podwojeniem kwoty wkładu własnego oraz dofinansowania ze strony Gminy Bardo. 

8. Każdy uczestnik przed wyjazdem powinien skonsultować listę zabiegów 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu z lekarzem, by w trakcie 

pobytu wskazać, do których z zabiegów posiada przeciwskazania od lekarza.  

9. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe rehabilitacyjno- rekreacyjnym 

zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na 

www.bardo.pl i dostarczenia go niezwłocznie do UMiG w Bardzie, ponieważ 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Udział w wyjeździe możliwy jest po zawarciu umowy z Gminą Bardo. 

11. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron m.in. w przypadku 

wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które 

uniemożliwiają wykonywanie Umowy. 

12. Wyjazdy zaplanowane zostały w następujących terminach: 

- 13.02- 20.02. 2022 

- 20.02- 27.02. 2022 

- 27.02- 6.03. 2022 

- 6.03- 13.03. 2022 

- 13.03- 20.03. 2022. 

Ilość miejsce w programie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.   

http://www.bardo.pl/


13. W trosce o zdrowie uczestników wyjazdu, każdy z nich zobligowany jest do 

przedstawienia negatywnego wyniku testu antygenowy w kierunku SARS-CoV-2, 

który wykonany został nie później niż 48 godzin przed wyjazdem 


