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ŽÁDOST - OBJEDNÁVKA
LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE - Krátkodobého lázeňského pobytu*)
V ROCE 2017
pro vojenské důchodce
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽADATELE

………..………………….......... datum narození …..……..……….

PŘÍJMENÍ A JMÉNO DALŠÍHO
ÚČASTNÍKA/-CE

……………………….……....... datum narození …….……………

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ :

ULICE

…………………………………..…………………………….

PSČ


…………………….........

ČÍSLO

…………………

MĚSTO

……………………….........................................

E - MAIL

………………….................................................

Souhlasím se zasláním poukazu e-mailem, mohu si poukaz vytisknout:

ANO

NE

Objednávám lázeňskou léčebně rehabilitační péči - krátkodobý lázeňský pobyt *) ve VLL:
VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA
Termín (měsíc)
Požadovaný počet dní (nocí)
Typ krátkodobého lázeňského pobytu**)
V počtu

osob

Svým podpisem se zavazuji:
1. V případě, že mi nebude poskytnut MO – Odborem pro válečné veterány (dále jen MO - OVV) příspěvek,
provést úhradu pobytu bankovním převodem nejpozději 14 dní před nástupem a to v souladu s platebními
údaji, které budou VLRZ sděleny při zaslání poukazu.
2. Řídit se pokyny a respektovat podmínky pro zabezpečení a realizaci pobytů ve vojenských lázeňských
léčebnách, které jsou uvedeny na zadní straně "Žádosti-objednávky" a poukazu na lázeňskou léčebně
rehabilitační péči nebo krátkodobý lázeňský pobyt.
3. V případě, že se pobytu nebudu moci zúčastnit (vážné zdravotní důvody), informovat ihned telefonicky
a rovněž sdělit uvedenou skutečnost písemnou formou (dopisem, e-mailem) na ředitelství VLRZ.
4. Uhradit pobyt před nástupem a případné vzniklé storno poplatky v případě zrušení, nebo předčasného
ukončení pobytu.
Souhlasím s tím, aby VLRZ zpracovávala, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění, moje osobní údaje v rozsahu uvedeném na žádosti za účelem zabezpečení pobytu v zařízení VLRZ, a to včetně jejich
poskytnutí třetím osobám. Data budou zpracovávána po dobu jednoho roku od udělení tohoto souhlasu, po této lhůtě budou
uschována pro účely daňové, účetní a archivační.

Čestné prohlášení:
Prohlašuji na svou čest, že jsem vojenským důchodcem.
Toto čestné prohlášení vydávám za účelem možnosti využití zvýhodněných cen lázeňských pobytů ve Vojenských
lázeňských léčebnách – zařízeních VLRZ.
V ____________________ dne ____________
*) nehodící se škrtněte
**) nevyplňujte v případě objednání lázeňské léčebně rehabilitační péče

__________________________
podpis žadatele

INFORMACE A POKYNY K ZABEZPEČENÍ POBYTU VE VLL
Pobyt je možno zajistit vojenským důchodcům a osobám účastnícím se s nimi společného pobytu ve vojenských lázeňských
léčebnách (dále jen VLL).
LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI:
Lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytnout ve VLL Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Teplice a Jeseník
v minimální délce pobytu 7 dní (6 nocí).
Cena lázeňské léčebně rehabilitační péče v roce 2017, dle níže uvedené tabulky:
Cena za osobu a noc pobytu (v Kč) 2017
Hlavní sezóna
Vedlejší sezóna
Mimosezóna
Vojenská lázeňská léčebna
1. 5. – 30. 9.
1. 3. - 30. 4.,
5. 1. - 28. 2.,
1. 10. - 14. 11.
15. 11. - 17. 12.
Karlovy Vary - Sadový Pramen
1 200
1 000
880
Karlovy Vary - Chopin
1 100
900
830
Františkovy Lázně
1 200
1 000
880
Teplice
1 200
1 000
880
Jeseník - Albatros
1 200
1 000
880
Jeseník - Silesie
1 100
900
830
Cena lázeňské léčebně rehabilitační péče zahrnuje: ubytování v pokojích s příslušenstvím, stravování formou plné penze, léčení v rozsahu
stanoveném lékařem VLL na základě vstupní prohlídky a diagnózy ošetřujícího lékaře (cca 3 procedury denně, v neděli se procedury
neposkytují - jsou nahrazeny v průběhu pobytu). Místní poplatek za lázeňský pobyt není zahrnut v ceně poukazu, hradí se při nástupu
pobytu. Místní poplatek nehradí osoby starší 70- ti let.
KRÁTKODOBÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY:
Pobyt lze poskytnout ve VLL Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Teplice v minimální době trvání 4 dní (3 nocí). Přehled a rozsah
těchto pobytů bude zájemci poskytnut na vyžádání ředitelstvím VLRZ.
Postup při vyřizování žádosti a pokyny pro nastoupení pobytu ve VLL:
a) vojenský důchodce řádně vyplní tiskopis "Žádost-objednávka" a zašle na ředitelství VLRZ, Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10,
b) v případě, že vojenský důchodce bude žádat o příspěvek, zasílá současně „Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci“
a „Žádost-objednávku“ na MO - OVV, Nám. Svobody 471/27, 160 01 Praha 6,
c) v případě volné kapacity VLRZ provede rezervaci pobytu na základě „Žádosti-objednávky“ a zašle vojenskému
důchodci poukaz na pobyt, uvedený poukaz se stává neplatným, pokud jeho úhrada nebyla provedena před nástupem na pobyt
ve stanoveném termínu,
d) úhrada pobytu:

v případě neposkytnutí příspěvku - vojenský důchodce hradí pobyt bankovním převodem na základě údajů, které mu jsou
VLRZ sděleny při zaslání poukazu na pobyt a to nejpozději do 14 dní před nástupem na pobyt,

v případě poskytnutí příspěvku vojenský důchodce hradí rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a celkovou
cenou pobytu Ministerstvu obrany na základě pokynů, které jsou mu sděleny MO - OVV
e) při nástupu pobytu vojenský důchodce předloží občanský průkaz a řádně vyplněný poukaz. U lázeňské léčebně
rehabilitační péče předloží vyjádření ošetřujícího lékaře s uvedením diagnóz a seznamem léků, které užívá.
U vybraných programů je nutné, aby osoby s chronickým onemocněním a osoby starší 70 let doložily při nástupu
na pobyt vyjádření internisty ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčbu s použitím horkých termálních koupelí.
Bez tohoto vyjádření nebude pacient lékařem přijat.
f) STORNO POPLATKY:
Zrušení pobytu:

do 7 dní před nástupem na pobyt stornopoplatek není účtován,

6 až 2 dny před nástupem na pobyt činí stornopoplatek 500 Kč za osobu (bude odečten z uhrazené částky
za pobyt),
 1 den před nástupem na pobyt a při nenastoupení na pobyt činí stornopoplatek 1000 Kč za osobu.
V případě závažných důvodů (zdravotní důvody, úmrtí apod.), které oprávněná osoba prokazatelně VLRZ doloží, může VLRZ
odstoupit od účtování stornopoplatku. O zrušení pobytu je oprávněná osoba povinna neprodleně informovat VLRZ. Písemné
oznámení o zrušení pobytu se zasílá dopisem na adresu ředitelství VLRZ, e-mailem na adresu podatelna@vlrz.cz. Pokud
oprávněná osoba není vzhledem k věku či zdravotnímu stavu schopna učinit písemné ohlášení o zrušení pobytu, lze toto
oznámení přijmout i ústně. V případě zrušení pobytu může oprávněná osoba požádat o vrácení předem uhrazené platby či její
poměrné části. Žádost se uplatňuje volnou písemnou formou s uvedením důvodu a doložením příslušných potvrzení, které
potvrzují důvody nenastoupení na pobyt.
Předčasné ukončení pobytu

při předčasném ukončení pobytu z vlastní vůle, stornopoplatek z objednaných, uhrazených a nevyčerpaných služeb činí
100 %,


při předčasném ukončení pobytu z důvodu onemocnění, úmrtí rodinného příslušníka, vrací VLRZ finanční částku
z objednaných, uhrazených a nevyčerpaných služeb poníženou o 500 Kč za osobu a noc.
V případě předčasného ukončení pobytu žádá oprávněná osoba o vrácení uhrazené částky přímo na zařízení VLRZ, které pobyt
poskytuje. Svou žádost doloží příslušným potvrzením, které prokazuje důvod předčasného ukončení pobytu.

