
 
 
 
 
 

 
 

OFERTA WYPOCZYNKU LETNIEGO 
 

Oferta kolonii letnich dla dzieci rolników, uprawnionych do  świadczeń  KRUS w 2012r., dofinansowanych 
z Funduszu  Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 
 
VI turnus kolonii:  

• Termin kolonii:  17 lipca – 30 lipca 2012 r. (48 dzieci) 

• Wiek uczestników:  7-16 lat (rocznik od 1996 do 2005) 

• Liczba miejsc:            48 

Miejsce kolonii:  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Janówka” 

ul. Nowosolska 2C, 67-410 Sława                                            

 
Dopłata lub jakiekolwiek dofinansowanie na jednego uczestnika wynosi 300,00 zł.  
 
Organizator zapewnia: 

• Całodobowe wyżywienie,  
• Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym o wysokim standardzie pokoi,                             
• Smaczne posiłki i miłą obsługę,  
• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy, ratownicy), 
• Opiekę medyczną, 
• Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków,  
• Atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczo - turystycznych, 
• Transport  

 
Dodatkowo informujemy, że: 

• Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia  karty uczestnika (dostępne Dolnośląskiej Izbie 
Rolniczej w Legnicy przy ul. Rataja 32) 

• Przekazania oryginałów (kopie nie są uznawane) zaświadczeń KRUS wystawionych przez placówkę 
terenową (odcinki rent KRUS nie są uznawane przez Organizatora). 

• Dokładnie sprawdzone zaświadczenia KRUS, kartę uczestnika i dowód wpłaty należy przekazać do 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy przy ul. Rataja 32 

• W przypadku, gdy rodzic dziecka posiada nazwisko inne niż nazwisko dziecka, należy  napisać 
pismo wyjaśniające i załączyć do zaświadczenia, lub wyjaśnienie powinno być napisane na 
dokumencie z KRUS i własnoręcznie podpisane.  

• Uczestnicy zobowiązani są również do przekazania cennych rzeczy (takich jak: telefon komórkowy, 
zegarek, wartościowe przedmioty) kierownikowi kolonii, w celu umieszczenia ich w depozycie, 

• Wpłaty należy dokonać na konto:  
 
 

Związek Młodzieży Wiejskiej  
Bank BPH SA 

Ul. Słomińskiego 7; 00-095 Warszawa 
84 1060 0076 0000 3200 0134 4195 

   
                            Tytułem przelewu: Wpłata na działalność statutową: Akcja Lato 2012  imię i nazwisko  

uczestnika kolonii, 17 lipca – 30 lipca 2012 r 
   
 

UWAGA!  Dokumenty (zaświadczenia KRUS, kartę uczestnika i dowód wpłaty) należy dostarczyć 
do Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy do 06 lipca 2012r. 


