
FERIE ZIMOWE W ZAKOPANEM

Termin: od 14 stycznia do 23 stycznia 2020 r.

Organizator: Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”

Lokalizacja: Zakopane, ul. Rybkówka 1a, Ośrodek „U Jędrka i Hani”

Strona internetowa ośrodka: https://www.polskiturysta.pl/Zakopane/Ujedrka

• Koszt: 550  zł  -   w  przypadku  dziecka,  którego  przynajmniej  jeden  z
rodziców  objęty  jest   ubezpieczeniem  KRUS  (opłaca  składki,  pobiera
rentę lub emeryturę z KRUS).

• 1300 zł - pozostali

Warunki uczestnictwa:

• Wiek:  od  9  do  16  lat  (na  dzień  zakończenia  turnusu,  dziecko  nie
ukończyło 16 lat, jeżeli w trakcie turnusu kończy 16 lat wymagane jest
dodatkowe ubezpieczenie).

https://www.polskiturysta.pl/Zakopane/Ujedrka


• Aktualna legitymacja szkolna.

• Wypełniona karta kwalifkacyjna uczestnika (wg wzoru).

• Oryginalne  zaświadczenie  z  KRUS  potwierdzające  uprawnienia  do
świadczeń.

Dokonanie wpłaty przelewem 550 zł na konto: 

Bank Santander SA nr 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 tytułem: „wpłata na
działalność statutową związku – wypoczynek zimowy” lub gotówką do

koordynatora.

Termin dostarczenia dokumentów i wpłaty pieniędzy: do 18 grudnia
2019 roku (w uzasadnionych przypadkach termin może zostać

przedłużony).

Ogólne informacje o wypoczynku zimowym:

• Ferie  mają  na  celu  propagowanie  zdrowego  stylu  życia,  aktywnego
wypoczynku,   patriotyzmu  i  tradycji  lokalnych,  integrację  dzieci  i
młodzieży, poznanie rówieśników z innych części Polski.

• Przejazd autokarem, który będzie stale do dyspozycji uczestników.

• W  autokarze  będzie  52  uczestników  turnusu  z  powiatu  janowskiego,
hrubieszowskiego i włodawskiego.

• Uczestnicy  będą  zakwaterowani  w  pokojach  2,3,4  osobowych  z
łazienkami, w ośrodku jest m.in. stół do tenisa i boisko do siatkówki.



• Dzieci otrzymają 5 posiłków dziennie.

• Uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem NNW.

• Opiekunami będą nauczyciele, w przypadku dzieci z powiatu janowskiego
będzie  to  mgr  Krzysztof  Kamiński  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w
Godziszowie Pierwszym.

• W ośrodku będzie na stałe pielęgniarka.

• Wycieczki w góry organizowane będą z udziałem przewodnika górskiego.

• Program  ferii  obejmuje  między  innymi: wjazd  na  Gubałówkę,  spacer
Doliną Kościeliską, pobyt w najnowocześniejszym Aqua Parku na Podhalu
– Chochołowie (wody termalne, zjeżdżalnie wodne, baseny rekreacyjne),
spacer  po  Krupówkach,  Wielka  Krokiew,  zwiedzanie  Muzeum  Kornela
Makuszyńskiego,  mszę  połączoną  ze  zwiedzaniem  Sanktuarium  Matki
Boskiej Fatmskiej na Krzeptówkach, kulig, ognisko, pobyt na lodowisku –
wszystko to w ramach pobytu.

• W ośrodku organizowane będą konkursy i turnieje.

• Jeżeli będą odpowiednie warunki pogodowe, chętni uczestnicy mogą pod
opieką wychowawców wybrać się  na stok,  gdzie za  dodatkową opłatą
będą uczyć się jazdy na nartach i zjeżdżać.



• W  styczniu  2020  roku  w  Janowie  Lubelskim  odbędzie  się  spotkanie
rodziców z organizatorem i koordynatorem ferii zimowych, na którym
ustalony  zostanie  punkt  zbiórki  uczestników  wypoczynku  oraz
uzgodnione szczegóły wyjazdu (ekwipunek, buty, ubranie itp.)

Więcej informacji :

Paweł Król  tel. +48 669  363  446

Uwagi:

1. Dokumenty podpisuje ten rodzic, który ubezpieczony jest w KRUS
2. W  przypadku  różnych  nazwisk,  rodzic  pisze  oświadczenie  w  którym

wyjaśnia powody rozbieżności nazwiska rodzica / prawnego opiekuna i
nazwiska dziecka

3. Adres zamieszkania  dziecka powinien być taki  jak w zaświadczeniu z
KRUS

4. Latem planowany jest  wypoczynek nad Morzem Bałtyckim – Stegny,
Jastrzębia Góra, Mikoszewo


