2017. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ
A Szt. Gellért Gyógyfürdő szakorvos által beutalt vendégei részére
Kérjük,hogy a tájékoztatónkat sziveskedjen figyelmesen átolvasni!
Nyitvatartási idő: 6.00-20.00 ( a hét minden napján). A jegykiadási és időpont foglalási idő záróra előtt 1 órával befejeződik.
Az iszapkezelés, a szénsavas kádfürdő illetve a víz alatti vízsugár masszázs kezelés kizárólag hétköznap vehető igénybe.
A regisztrációhoz szükséges iratok:
2 pld. kezelőlap (ún. babás lap), 1 pld. orvosi vény ,TAJ kártya, közgyógy ellátás esetén Közgyógyellátási Igazolvány
A gyógyszolgáltatások igénybevételének rendje:
Az orvos által felírt gyógyfürdő kúrát a vény kiállításának napjától számított 30 napon belül meg kell kezdeni (a kezelés megkezdése
nem a felvétel napját jelenti, hanem a szolgáltatás tényleges igénybevételét)
és a megkezdéstől számított 56 napon belül be kell fejezni. A vény érvényessége és a kezelés utolsó napja is a kartonon feltüntetésre
kerül. A lejárt vényen a lejárati időt átírni, illetve a le nem járt kartont hosszabbítani kizárólag a felíró orvos jogosult.
A gyógyszolgáltatások igénybevételének folyamata:
A kezelések időpontjainak lefoglalása a betegfelvételi pultnál történik, a lefoglalt kezeléseket a vendég aláírásával hagyja jóvá.
A kezeléseket a vendég a pénztárban kifizeti. Lehetőség van a kezelések időpontjának előfoglalására, ennek feltétele a kezelések
azonnali kifizetése.
Telefonon történő előfoglalásra nincs lehetőség.
A kezelések időpontjának módosítására legkésőbb a kezelés megkezdése előtt 2 órával van lehetőség személyesen, illetve telefonon a

06 1/466-61-66 / 2-es gomb.
A regisztráció során az orvosi gyógymasszázst igénybe vevő vendégeink megkapják a masszázshoz szükséges lepedőt, amelynek
átvételét a vendég aláírásával igazolja.
Az OEP támogatott kezelést igénybe vevő vendégeink részére textil lepedőt nem áll módunkban biztosítani.
Térítési díjak (2017. január 4-től):
• Gyógyvizes gyógymedence

1.800 Ft (Közgyógy ellátás esetén 1.100 Ft)

• Gyógyvizes kádfürdő

1.100 Ft

• Iszappakolás

1.100 Ft

• Súlyfürdő:

900 Ft

• Szénsavas kádfürdő:

1.000 Ft

• Orvosi gyógymasszázs

1.200 Ft

• Víz alatti vízsugár masszázs

1.100 Ft

•Túlfürdési letéti díj

2.500 Ft

Fürdési idő:
•Gyógyvizes gyógymedence esetén: 2 óra
•Gyógyvizes gyógymedence + egyéb kezelés esetén: 3 óra
A benntartózkodási idő a kapun való átlépéssel kezdődik. A proxy karóra viselése a fürdőben kötelező!
A szolgáltatásokon felül egyszeri alkalommal 2.500 Ft túlfürdési letétet kell fizetni, készpénzben.
Túlfürdési letéti díj
A vendégnek a fürdési időn belül ki kell lépni a beléptető kapun, ekkor az órán marad a túlfürdési letéti díj.
Távozáskor a proxy órát be kell dobni a kapu megfelelő nyílásába, a kapun való átlépéskor az órát a kapu visszaadja, melyet a
vendégnek magához kell vennie. Kérjük, ne hagyja az óráját a beléptető kapuban!
Amennyiben az előírt fürdési időt betartotta, úgy távozáskor a teljes letéti díjat visszakaphatja a pénztárban.
Azonban a megengedett fürdési idő túllépése a túlfürdési letéti díj újbóli befizetését vonja maga után.
A proxy óra esetleges elvesztése esetén 2100 Ft-ért lehet új órát venni, amely összeg visszakapható, amennyiben az elhagyott órát és
az óra pótlásról szóló blokkot a pénztárnál felmutatják.
2013. január 1-jétől a fürdő hét minden napján koedukált, így fürdőruha viselése kötelező.
Fizetés módja:
ÁFA-s számla igényét sziveskedjen előre jelezni, mivel számlaadási kötelezettségünk tárgynapra érvényes.
A kezelések kifizetése készpénzzel, bankkártyával, és SZÉP kártyával történhet. SZÉP Kártyával fizetett kezelések árának
visszatérítésére azonban nincs lehetőség. Egészségpénztári kártyát nem áll módunkban elfogadni.
A kezelés megvásárlásával a Vendég a Házirend-ben foglaltakat tudomásul veszi és a BGYH Zrt. rendelkezéseivel, előírásaival
egyetemben elfogadja.

