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ZAWIADOMIENIE
o wpisie do rejestru oSrodk6w
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Na podstawie art. 10 d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
ze zm.) po rozpatrzeniu wnioska z dnia 14 maja 2017 r. (data wplywu do urzgdu 22 maja
2017 r.) informujg, ze
OSrodek Wypocz:ynkowy Diuna 2
ul. Slowiar[ska 16
76-153 Darlowo

z

dniem 26 maja 2017 roktt uzyskuje wpis do rejestru o5rodk6w, w kt6rych mog4 odbywad
i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup
turnusowych os6b niepelnosprawnych:
1) z chorobami neurologicznp1
2) z chorot'rami ukladu moczowo-plcio'wego,
3) z upcfledzeniem umyslowym,
4) z chorob4 psychiczn4,
5) zpadaczk4,
6) ze schorzeniami ukladu kr4lenia,
7) kobiety po mastektomii,
8) z chorobami dermatologicznymi,
9) z zaburzeniami glosu i mowy,
l0) ze schorzeniami ukladu oddechowego,
11) z chorobami ukladu krwiotw6tczego,
12)z cukrzyc4,
13) z celiakiq,
7 4) z chorobami ukladu pokarmowego,
1 5 ) z chorob ami narzqd6w wydzi elania .newngtrzne go,
16) ze schorzeniami endokrynologicznyni,
17)zzespolem Downa,
l8)z autyzmem,
19) z chorob4 Parkinsona,
20) z mozgowym porazeniem dziecigcyrn,
21) ze schorzeni ami metab oli c zrtymr,

sig tumusy rehabilitacyjne

1

na nastgpuj 4ce turnusy rehabilitacyjne:
I. usprawniaj4co - rekreacyjny,
il. rekreacyjno-sporlowy i sportowy (tenis stolowy, pilkano2na, siatk6wka),
ilI. psychoterap eutyczny,
ry. nauki mezalelnego funkcjonowania z niepelnosprawnoSci4.
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Informacja dla Obywatel

www.obywatel.gov.pl

09 lub

2 2 2 -500 -1 1 5

Niniejszy wpis zachowuje waznosd do dnia26 maja 2020 roku.
Oirodek nienvlocznie powiadamia woiewodg o ka2dej zmianie warunk\w stanowiqcych
podstawg do uzyskania wpisu do reiestru oSrodk6w, w ktfirych mogq
odbywa| sig turnusy
rehabilitacyjne.
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Dinna2,ul. Slowiariska 16,76_153 Darlowo,
Zachodniopomorskiego,

