
 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW - INFORMACJA DLA RODZICÓW 

 

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku                            

dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ? 
 

1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004r. 

2. 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. 

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości 

dofinansowania zimowiska. 

Uwaga: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji 

(ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem kolonii). 

 
 

Jakie dokumenty muszę dostarczyć? 
 

1. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (z załącznikami) 
 

2. Oryginał zaświadczenia KRUS o podleganiu przez Rodzica (Opiekuna prawnego) ubezpieczeniu KRUS 
w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym 
i macierzyńskim) lub pobieraniu renty bądź emerytury. 

• Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie.  

• Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/Opiekuna prawnego. Na zaświadczeniu muszą 

być podane: imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania ubezpieczeniu lub 

pobierania renty/emerytury (od kiedy do kiedy). 

• Wzór zaświadczenia KRUS (przykład): 

„Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (imię i nazwisko rodzica) …. urodzony dnia …..., 

zamieszkały …..., podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie:   od …………. r.  do nadal, 

w zakresie emerytalno – rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim                                             

(lub: pobiera emeryturę/rentę stałą od ……..….., lub: pobiera rentę okresową od ………… do……….…).” 

• Jeśli KRUS wymaga podania w jakim celu potrzebne jest zaświadczenie należy podać:  

„w celu wyjazdu dziecka na kolonie”. 

• Uwaga: Odcinek renty lub decyzja o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem. 
 

 

 

Jak uiścić opłatę? 
 

1. Opłatę za kolonie należy wpłacić osobie prowadzącej rekrutację lub włożyć dziecku do bagażu 

(po przyjechaniu dzieci na kolonie, kierownik wypoczynku zbierze pieniądze od dzieci). 

2. Jeśli potrzebna jest faktura – prosimy o kontakt telefoniczny.  

Uwaga: nie przyjmujemy opłat przy autokarze, w trakcie zbiórki dzieci. 

 



Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2020 roku został dofinansowany ze środków 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty 
 

 

MIEJSCE: Biały Dunajec      

TERMINY: (do ustalenia – wg. wolnych miejsc) 
10.08.2020 – 19.08.2020  
20.08.2020 – 29.08.2020  

 

OPŁATA:  400,00 zł 
(dla dzieci rolników) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

W PROGRAMIE KOLONII:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAKWATEROWANIE: 

• ośrodek wypoczynkowy 

• budynek murowany, piętrowy, ogrodzony 

• w stylu „góralskim” 

• w bardzo dobrym stanie technicznym 

• pokoje 3-4 osobowe w pełni wyposażone 

• łazienki w pokojach 

• stołówka, świetlica 

• boisko sportowe w pobliżu ośrodka 
 

ZAPEWNIAMY: 

• transport autokarowy  

• zakwaterowanie 

• wyżywienie (5 posiłków dziennie) 

• opieka wychowawców 

• opieka medyczna, przewodnika, pilota 

• wycieczki autokarowe i piesze 

• program turystyczny - bilety wstępu itp 

KOLONIE W GÓRACH 

• Morskie Oko lub Dolina Kościeliska 
Wycieczka autokarowo-piesza 

• Ząb – Gubałówka  
Wycieczka autokarowo - piesza 

• Rusinowa Polana - Wiktorówki 
Rusinowa Polana, bacówka, kaplica na Wiktorówkach 

• Góralska Izba w Murzasichle 

Spotkanie z góralem–gawęda o góralskich tradycjach  

• wyjazd do aquaparku 
 

• wycieczki do Zakopanego 
Krupówki, Jaszczurówka, Kompleks Skoczni 
Narciarskich, Kuźnice, cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku, zakopiańskie wille 

• Gliczarów Górny 
Wycieczka piesza  

• zwiedzanie Białego Dunajca 

• wycieczki piesze okolicznymi szlakami 

• kolonijne zabawy, gry i konkursy 
zajęcia sportowe, gry i zabawy, dyskoteki i ogniska 

 

 

 

 

 

 

Stosujemy się do wytycznych sanitarnych 


