
INFORMACJA O WYPOCZYNKU LETNIM W FORMIE KOLONII W 2019r.  

 

Wypoczynek planujemy zorganizować w dwóch terminach:  

I turnus 3.VII – 13.VII.2019. Ośrodek Wczasowo-Kolonijny Sawa, ul. Wczasowa 6, 82-103 Stegna, woj. pomorskie   

II turnus 15.VII – 27.VII.2019 OW WATRA ul.3-go Maja 49 34-441 Niedzica, woj. małopolskie   

 

Warunki uczestnictwa w wypoczynku:  

- dzieci urodzone po 1.01.2003r.  

- co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i 

macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS  

- pierwszeństwo mają osoby pochodzące z obszaru działania LGD „Równiny Wołomińskiej”  

 

UWAGA:  

o zakwalifikowaniu się na wypoczynek decyduje data wpływu dokumentacji kolonijnej do biura LGD,  

nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych,  

liczba miejsc w wypoczynku jest ograniczona,  

o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu poinformujemy telefonicznie,  

dysponujemy miejscami dla dzieci i młodzieży, których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest 

ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie 

emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS 

– koszt wypoczynku takiego dziecka 600,00 zł.,  

uczestnicy, których rodzice/opiekunowie nie są ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

lub nie pobierają renty bądź emerytury z KRUS pokrywają 100% kosztów wypoczynku tj. 1350 zł,  

trasa autobusów i godzina wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym,  

 

Każdy uczestnik do 17.06.2019r. zobowiązany jest dostarczyć:  
- kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku wraz z załącznikami,  

 Wraz z kartą należy dostarczyć do biura LGD zaświadczenie z KRUS (oryginał), że co najmniej jedno z rodziców/ 

prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

(jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę 

bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

  

Osoby zakwalifikowane na wypoczynek zobowiązane są do wpłaty w kwocie 600,00 zł lub 1350,00 na konto:  

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz  

Bank Spółdzielczy w Łochowie Oddział w Jadowie, Nr konta: 47 9233 0001 2600 5311 2000 0010 

z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika wyjazdu, PESEL. 

Wpłat będzie można również dokonać gotówką podczas spotkania przed wyjazdem. 

  

Rezygnację z kolonii należy zgłosić najpóźniej do 7 dni przed planowanym wyjazdem, w przypadku późniejszej 

rezygnacji koszty wypoczynku nie będą zwracane.  

Co zabrać na wyjazd?  
- legitymacja szkolna  

- drobne kieszonkowe –może być potrzebne w przypadku wydatków osobistych.  

Polecana zawartość bagażu:  
- odzież nadająca się na ciepłą i chłodną pogodę, płaszcz przeciwdeszczowy;  

- kostium kąpielowy/kąpielówki, klapki;  

-wygodne buty (nie zaleca się brać nowych butów i nieprzetestowanych), buty do zajęć sportowych;  

- bieliznę, skarpetki;  

- środki higieny (szampon, szczotka do włosów, szczoteczka do zębów, dezodoranty, itp.)  

- ręczniki, krem do opalania/balsam;  

- leki, które mogą być potrzebne (bóle, alergie, ukąszenia owadów itp.);  

- plecak na wyjazdy;  

- instrumenty muzyczne na wieczory (nie większe niż fortepian, które można podnieść jedną ręką);  

- wszystkie swoje talenty, które mogą być potrzebne;  

- portfel, w którym będzie trochę gotówki na wydatki osobiste;  

- telefon komórkowy (tylko do rozmowy z rodzicami po kolacji – maksymalnie 2 godziny).  

 

Proszę niezwłocznie poinformować nas, czy dziecko stosuje specjalistyczną dietę, czy jest na coś uczulone, czy 

potrzebuje specjalnych leków!!!  


