VÅR- OCH HÖSTDAGAR PÅ PIPERSKA 2019
Välkommen till rekreationsdagar på Piperska i Lundsbrunn
9– 11 April och/eller 1-3 Oktober

Denna inbjudan riktar sig till dig som känner att du skulle behöva några avstressande
dagar, ta hand om dig själv och bara vara. Här kan du koppla av, äta gott, umgås med
andra gäster om du vill eller ta sköna promenader i den vackra bokskogen.
Efter frukost har vi en guidad avslappning, en stilla stund där vi tillsammans låter våra
tankar vila och lyssnar på rogivande musik.
Ankomstdag: Tisdag 9 April och/eller Tisdag den 1 Oktober mellan 10.00 - 11.00.
Kaffet står dukat och du får ditt rum. Vi äter lunch 13.00.
Hemresa: Torsdag 11 April och/eller Torsdag den 3 Oktober efter lunch ca.14.00.
Avgiften är 1 600 kronor per person och vistelse och betalas på bankgiro 189-2249
Lundsbrunnsfonderna, före ankomst. Märk med datum för vistelsen och ditt namn.
Avbokningsavgift per person tillkommer vid avbokning senare än 48 timmar före
ankomst, gäller även bokad behandling. Summan är halva egenavgiften och halva priset
för behandling. Gäller ej vid akut sjukdom.
Sänglinne, handdukar och hygienartiklar tar du med själv. Om du önskar finns
sänglinne och handdukar att hyra för 60 kronor per person och vistelse. Bäddning och
sänglinne kan köpas till för 150 kronor per person och vistelse.
Vi erbjuder 3 olika behandlingar:
Taktil, en lätt beröringsmassage som är mycket skön och avkopplande.
Klassisk massage, en behandling som bearbetar musklerna.
Medicinsk fotvård, en skön behandling för trötta fötter.
Pris 450 kronor per behandling, betalas kontant eller via Swish till massören.
Vi har ingen vårdpersonal, du skall kunna sköta dig egen hygien och kunna ta dig
från ditt rum till de olika byggnaderna.
Har du assistent med var vänlig ta kontakt med Piperska angående boende
och kostnad. Under din vistelse finns sovande nattpersonal, för din trygghet.
Vill du veta mer om Piperska, gå in på vår hemsida www.piperska.se
Är det något du undrar över så kan du ringa Ansvarig på telefonnummer 0511 - 570 59
dagtid.
Välkommen till en skön vistelse i det vackra Lundsbrunn.

Anmälan till Piperskas Vår- och Höstdagar 2019
1 eller 2 personer
Namn ……………………………………………………………………………………
Namn ……………………………………………………………………………………
Gatuadress ……………………………………………………………………………....
Postadress …………………………………………………………………………….....
Telefon………………………………...……/…………………………………………..
Mailadress……………................................/......................................................................

Piperska Vårdagar 9-11 April

Pris per person: 1 600 kronor

Senaste anmälningsdag: 8:e Mars

Piperska Höstdagar 1-3 Oktober Pris per person: 1 600 kronor
Senaste anmälningsdag: 30:e Augusti

VÅRDAGAR
Välj önskad behandling. Du/Ni betalar 450 kronor per behandling, direkt till behandlaren,
kontant eller via Swish.
Namn ……………………………………………………………………vill ha:
…….st Taktil beröring eller……st Klassisk massage eller ……st Medicinsk fotvård
Namn ……………………………………………………………………vill ha:
…….st Taktil beröring eller……st Klassisk massage eller ……st Medicinsk fotvård

Särskilda önskemål som t.ex. rum, medtagande av husdjur mm:
…………………………………………………………………………………………………
Matallergier (gluten, laktos eller annan allergi)
…………………………………………………………………………………………………
Specialkost (t.ex. vegetariskt)
…………………………………………………………………………………………………

HÖSTDAGAR
Välj önskad behandling. Du/Ni betalar 450 kronor per behandling, direkt till behandlaren,
kontant eller via Swish.
Namn ……………………………………………………………………vill ha:
…….st Taktil beröring eller……st Klassisk massage eller ……st Medicinsk fotvård
Namn ……………………………………………………………………vill ha
…….st Taktil beröring eller……st Klassisk massage eller ……st Medicinsk fotvård

Särskilda önskemål som t.ex. rum, medtagande av husdjur mm:
…………………………………………………………………………………………………
Matallergier (gluten, laktos eller annan allergi)
…………………………………………………………………………………………………
Specialkost (t.ex. vegetariskt)
…………………………………………………………………………………………………

Samtycke gällande nya lagen GDPR
Piperska behöver få ett samtycke från dig för att få använda dina personuppgifter, namn, adress och
telefonnummer i ett gästregister.
Känslig information
Vi behöver också få tillåtelse att, under anmälningstiden och vistelsen, få spara uppgifter om
hjälpmedel, specialkost eller annan känslig information som du lämnar för att få den bästa möjliga
vistelsen på Piperska.
Dessa uppgifter raderas omedelbart efter din hemfärd.
Samtycket är giltigt under den tid du önskar ha dina uppgifter sparade för att bli inbjuden till vistelse
hos oss på Piperska och raderas sedan. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör
du genom att kontakta Piperska.

☐ Ja
☐ Nej
………………………………………………………………………………………
Datum

namn

☐ Ja
☐ Nej
………………………………………………………………………………………
Datum

namn

OBS! Personuppgifterna förvaras i ett låst skåp där inga obehöriga kommer in.

Anmälan tillsammans med Samtyckesblanketten skickas till:
Piperska
Brunnsvägen 34
533 72 Lundsbrunn

