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Skrzelew  05.05.2015 r.  

        Oferta Kolonii Letnich 2015 

 

Po raz kolejny dobra współpraca przynosi bardzo dobre efekty.                                        
Tadeusz Szymańczak z OSP Skrzelew, jak co roku podjął współpracę ze Związkiem Zawodowym 

Rolników Rzeczpospolitej „ Solidarni ” organizując wakacyjny wypoczynek w 2015 dla dzieci rolników. 
Warunkiem uczestnictwa ze zniżką dla dzieci w wieku od 10 do 16-tego roku życia jest ubezpieczenie w 

KRUS choć jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. 
Podkreślić należy, że rodzice opłacają tylko część kosztów pobytu, a pozostałą część (1000 zł) pokrywa  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Dzieci będą na IV turnusie od 07 sierpień do 20 sierpnia 2015 r.  

   

  W tym roku składamy Państwu ofertę wypoczynku dzieci dla odmiany nad Morzem Bałtyckim w 
Ośrodku kolonijno-wypoczynkowym "Neptun" w Sarbinowie . Sarbinowo posiada czystą, piaszczystą, 
szeroką plażę oraz specyficzny, pełen jodu klimat, korzystanie wpływa na organizm człowieka o działaniu 
podobnych do ciechocińskich tężni, natężenie promieniowania słonecznego w okresie wiosenno-letnim jest 
wyższe niż w innych rejonach kraju. Oddalone jest ono 20 km od Koszalina, a sąsiaduje bezpośrednio z 
Mielnem. Ośrodek położony jest w parku nadmorskim na obszarze 2.5 ha, ogrodzony, oświetlony, bardzo 
bezpieczny dla dzieci (z dala od ruchliwych miejsc), od morza dzieli go pas wydm szerokości 100m. 
Ośrodek dysponuje 350 miejscami kolonijnymi, kuchnią, stołówką, świetlicą, salą telewizyjną, gabinetem 
lekarskim, boiskami do gier małych, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, placem zabaw dla dzieci i mini-
golfem. 
Zakwaterowanie: 
- parterowe, murowane pawilony (wszystkie pokoje 4 osobowe) z pełnym węzłem sanitarnym (WC, 
umywalka i prysznic) na korytarzu na każde 2 pokoje. 
- parterowe, murowane, dwupokojowe (2 i 4 osobowe) domki campingowe z pełnym węzłem sanitarnym 
- piętrowe, drewniane, dwupokojowe (5 i 3 osobowe) domki campingowe z pełnym węzłem sanitarnym 

Teren jest bezpieczny, ogrodzony i pod stałą kontrolą ochrony. Podczas kolonii zapewniamy pięć posiłków 
dziennie, fachową i sprawdzoną kadrę pedagogiczną, opiekę medyczną, lekarz i pielęgniarka całodobowa, 
ratownik. Wszelkie ubezpieczenia uczestników kolonii na czas trwania turnusów, i bardzo atrakcyjny 
program K.O. Warunkiem uczestnictwa dzieci rolników płatników KRUS jest że co najmniej jedno z 
rodziców jest ubezpieczone w KRUS w pełnym wymiarze to jest {chorobowe,  i macierzyńskie} lub posiada 
świadczenia rentowe  (zaświadczenie z KRUS). 
Koszt 14 dniowego turnusu to 350 złotych od jednego dziecka natomiast koszty transportu dzieci na 
kolonie ponoszą Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gmin wspólnie i w porozumieniu z rodzicami dzieci 
lub sami rodzice.  
Dzieci nie związane z KRUS mogą  uczestniczyć w kolonii w pełnej odpłatności w kwocie 1.350 złotych. 
Organizator informuje że kolonie będą organizowane wtedy jak związek otrzyma dofinansowanie z KRUS. 
Zgłoszenia i rezerwacje proszę zgłaszać do 06 06.2015r ilość miejsc jest ograniczona.  
                                                                  

mailto:szymanczak@kukurydza.home.pl
mailto:szymanczak@kukurydza.home.pl


  ZWIĄZEK ZAWODOWY 

502 695 300  szymanczak@kukurydza.home.pl    ROLNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

KONTAKT - Tadeusz Szymańczak  502 695 300   szymanczak@kukurydza.home.pl 

 

 

PROPONOWANY PROGRAM KOLONI 
 1}zwiedzanie okolic.  
 2}kąpiele w morzu ,nauki pływania i gry plażowe.  
3} ogniska, gry i zabawy na ośrodku.  
4}zawody sportowo-sprawnościowe. 
 5}wycieczki autokarowe do miejscowości całodniowe:  
a}Międzyzdroje:      b}Szczecin    c} Kołobrzeg    d}Koszalin 
6} Rejs statkiem.  
7}Współzawodnictwo między innymi koloniami. 
8} Dyskoteki i inne atrakcje. 
 

Termin TURNUSU 
IV turnus  07.08.2015 -20.08.2015r 

Warunkiem uczestnictwa w kolonii jest wpłata 350 PLN od osoby na Fundację, "Jesteśmy Solidarni" nr konta BGŻ SA 
Jelenia Góra 20 2030 0045 1110 0000 0151 1490 z dopiskiem "Fundusz Pomocy Dzieciom", oryginał zaświadczenia 
z Placówki Terenowej KRUS, że jedno z rodziców lub prawnych opiekunów jest płatnikiem KRUS i wypełniona karta 
kwalifikacyjna dostarczona przez Związek. Związek zapewnia podczas kolonii kadrę pedagogiczną, medyczną, 
zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie dzieci podczas kolonii oraz program kulturalno-oświatowy w 
załączeniu. Prosimy dokonać wstępnej rezerwacji miejsc, z tego względu, że ilość ich może być ograniczona.  

 Koszt transportu i opiekunów podczas transportu na kolonie i z kolonii 250  zł/ osoby wpłata   

 na konto nr BGŻ/ Oddział Sochaczew  16 2030 0045 1130 0000 0008 5050 

Ilość miejsc w autokarze klimatyzowanym-50. W razie wyczerpania limitu miejsc będzie decydować kolejność 

zgłoszeń, w przypadku większej ilości zgłoszeń będzie tworzona lista rezerwowa. 

W razie braku kompletu koszt transportu może ulec zmianie. 

Dzieci z pow. Sochaczew podlegającego ubezpieczeniu w KRUS Sochaczew nie muszą mieć indywidualnych 

zaświadczeń z KRUS-u 

Wypełnione karty proszę przesłać na adres e-mail (oryginały będą zbierane podczas odjazdu na kolonie) 

Przyjmujemy też zgłoszenia dzieci rodziców nie podlegających ubezpieczeniu KRUS, za pełną odpłatność 

– 1350 zł . 

Nie wliczając transportu dziecka  zgłoszenia na kolonie proszę zgłaszać na adres jak wyżej. 

UWAGA   

Program może ulec zmianie lub przesunięciu ze względu na warunki atmosferyczne i niezależne od 

organizatora. 
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ZDJECIA OŚRODKA W SARBINOWIE 
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