DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO JESENICE Ul. ST. BOKALA 4, JESENICE
LETO 2014
Telovadba
Vsak ponedeljek od 17. do 18. ure pod strokovnim vodstvom v telovadnici TVD Partizan na Kor. Beli. V
telovadnici Gimnazije pa je telovadba vsako sredo od 17. do 18. ure in vsak petek od 17. do 18. ure.
Predhodno se naročite pri ge. Lidiji Brešan 031-802037.
Savna, solarij, kopeli, masaže v studiu Zlata ribica
Z g. Robertom Hribarjem, d.o.o. Tomšičeva 6 Jesenice, smo se dogovorili za 10 % popust pri njegovih
storitvah. Predhodno se je treba naročiti na tel. 041-691271.
Plavanje v bazenih: AQUA LARIX in KOMPAS v Kranjski Gori ter hotelu ŠPIK v G. Martuljku
V vseh treh hotelih smo se dogovorili za 40% popust pri karti za plavanje. Pri nakupu karte za vstop v
savne pa je popust 10%.
Gledališče Tone Čufar:
Člani našega društva in njihovi svojci si lahko ogledajo predstave domačega gledališča z
10 % popustom . Popust ne velja za gostujoča gledališča.
Frizerski studio Lanja – C.M. Tita 18( poleg lekarne):
Nudi članom in članicam 10% popust na njihove storitve.

Vsi popusti veljajo le v primeru plačane članarine za tekoče leto.
UGODNA LETOVANJA ZA NAŠE ČLANE:
1. Dnevi osteoporoze in praznovanje materinskega dne v Dolenjskih Toplicah
V času letovanja lahko koristite fizikalne terapije, če boste imeli napotnico za fiziatra od vašega osebnega
zdravnika. Tudi meritev kostne gostote je izvedljiva (samoplačniško ali z napotnico). V tem primeru se je
treba prijaviti do10. januarja, drugače pa do 25. februarja. Prevoz je zagotovljen. Datum odhoda in cena
ob prijavi.
2. Madžarske toplice – april
Termin in ceno bomo sporočili naknadno.
3. Morska sprostitev v Bernardinu ali Strunjan
Termin in ceno bomo sporočili naknadno.

URADNE URE DRUŠTVA:
Društvo ima prostore v Domu upokojencev dr. F. Berglja na Jesenicah, Ul. S. Bokala 4. Uradne ure so:
- vsak četrtek od 8. do 11. ure (razen julija in avgusta)
- vsako prvo sredo v mesecu od 15.30 do 16.30
- telefon društva 5834-125.
Predsednica:
Nuša Ražman

