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REGULAMIN - Fizjoterapia 
 

  

1. Zajęcia o profilu fizjoterapii w wodzie prowadzone są na Pływalni 
Miejskiej WODNIK 2000 w Grodzisku Mazowieckim. Organizatorem zajęć 
jest OSiR, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Montwiłła 41. 

2. Oferta skierowana jest do wszystkich  osób z problemami zdrowotnymi, 
wymagającymi specjalistycznych ćwiczeń w wodzie. Wszelkie działania 
fizjoterapeutów mają być ukierunkowane ściśle do potrzeb, 
zmierzających do funkcjonalnej poprawy stanu zdrowia pacjentów. Nie 
są to zajęcia o profilu nauki i doskonalenia pływania. 

3. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach muszą  posiadać orzeczenie  
o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie oraz/lub skierowanie na 
zajęcia fizjoterapeutyczne w wodzie.   

4. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać: strój kąpielowy i 
czepek. Przydatne będą również: ręcznik, okularki pływackie oraz klapki. 

5. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o bezpośrednie ustalenia dotyczące 
terminu spotkań pomiędzy fizjoterapeutą współpracującym z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, a pacjentem. 

6. Zajęcia o profilu medycznym mogą odbywać się w formule jednej, dwóch 
lub trzech osób jednorazowo w zależności od jednostki chorobowej, 
decyduje terapeuta prowadzący zajęcia. 

7. Opłata za jedną 45-cio minutową lekcję wynosi 87 złotych, za jednego 
uczestnika. Cena poza usługą zawiera 60-cio minutowy bilet wstępu. 
Przekroczenie tego limitu skutkować będzie dopłatą zgodnie z cennikiem 
pływalni.   

8. Pacjenci posiadający kartę: Benefit System, OK System lub Fit Profit 
wnoszą opłatę w wysokości 81 złotych za zajęcia i każdorazowo 
„odbijają” jedną z w/w kart przed wejściem na pływalnię. 

9. Przed wejściem należy w kasie podać nazwisko fizjoterapeuty oraz imię  
i nazwisko uczestnika. 

10. Ustalenie terminu zajęć dokonywane jest na linii pacjent - terapeuta. 
Przed pierwszym spotkaniem dokonywany jest proces weryfikacji 
(PROCEDURA → informacje pacjentom przekazuje fizjoterapeuta). 

11. Zapisanie pacjenta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

Listy pacjentów każdego terapeuty są weryfikowane raz w roku, we 

wrześniu. 


