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Szanowni Państwo 

Po raz kolejny Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników wysoko ocenił działalność naszego 

Stowarzyszenia i przyznał nam dofinansowanie na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci rolników. 

Dziękując  za dotychczasową współpracę, wspólnie z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zapraszamy więc do 

włączenia się w organizację zimowiska dla dzieci rolników w 2019 r.: 

miejsce zimowiska:  Ochotnica Dolna (Pieniny)   termin: 17.01.2019 – 26.01.2019 

Obecnie czekamy na wytyczne Funduszu Składkowego dotyczące wymaganej dokumentacji. Dlatego też 

prosimy o przekazanie mieszkańcom Państwa Gminy informacji o naszym zimowisku i poprowadzenie  

rekrutacji – tak aby oszacować liczbę miejsc, które powinniśmy Państwu zarezerwować. 

Do 15 grudnia powinniśmy mieć już przygotowane wzory wszystkich dokumentów (karta kwalifikacyjna, 

zgody RODO itd.) – przekażemy je wówczas Państwu wraz z określeniem liczby zarezerwowanych miejsc. 

 

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. 

Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 300,00 zł może być pokryta m.in.: 

− ze środków finansowych  będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin             

(na zimowisku realizowany jest program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej) 

− z opłat wnoszonych przez rodziców  

Zapewniamy kompleksowe zorganizowanie zimowiska, w tym transport autokarowy – miejsce zbiórki na 

terenie Państwa Gminy (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat). 

Chętnie podpiszemy z Państwem porozumienie o współpracy (proponowany wzór w załączeniu). 

 

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania: 

1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. (wiek – do 16 lat) 

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS  

(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 zimowiska 

(ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).        

3. dostarczenie kompletu dokumentów (1. zaświadczenie z placówki KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 

2. karta uczestnika, 3. zgody RODO itp. – wg. naszych wzorów)                                                                     
 

Z poważaniem                    

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras 
ul. Fabryczna 15,   20-301 Lublin               www.stowarzyszenie-kras.pl               e-mail: stowarzyszenielublin@op.pl 

tel. (0-81) 746 19 85,     tel.kom.  602-122-066,   608-099-755,   600 880 322 
Z powodu prac remontowych nie zawsze działa telefon stacjonarny – prosimy o kontakt na telefony komórkowe lub e-mail. 
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Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika 

 

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW 

OCHOTNICA DOLNA 
górska miejscowość wśród Pienin i Gorców, niedaleko Zakopanego 

 

termin:  17.01.2019 – 26.01.2019 
 

W PROGRAMIE M.IN.: 
 wycieczka autokarowa nad Zalew Czorsztyński  

- Dębno (drewniany kościół wpisany na listę UNESCO)  
- Niedzica i Czorsztyn (zapora na zalewie i zamek Dunajec) 

 wycieczka autokarowa do Ludźmierza (sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala) 
 wycieczka autokarowa do Zakopanego  

- m.in.: Krupówki, Muzeum Tatrzańskie, cmentarz na Pęksowym Brzyzku, skocznie narciarskie 
 wycieczka autokarowa do Szczawnicy (zwiedzanie uzdrowiska i pijalni wód) 

- przejście przez Wąwóz Homole  (o ile pozwolą warunki pogodowe) 
 wyjazd do aquaparku  
 zajęcia narciarskie z instruktorem (1 raz na turnusie)  
 zabawy na śniegu, dyskoteki, gry, konkursy i inne atrakcje 
 wycieczki piesze okolicznymi szlakami (o ile pozwolą warunki pogodowe) 
 

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko mogło skorzystać z dofinansowania: 

1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. 
2. jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS  

w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym 
oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim  lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS 

 

ZAPEWNIAMY: 
 zakwaterowanie i wyżywienie 
 transport autokarowy  
 bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów i aquaparku 
 karnety na stok narciarski, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, opieka instruktora 
 opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd 
 

ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek wypoczynkowy w Ochotnicy Dolnej - budynki murowane, piętrowe. 
Na terenie ośrodka kuchnia, stołówka i świetlica. 
Pokoje 3-6 osobowe w pełni wyposażone, łazienki w pokojach i na korytarzu. 

 
 
 
 
 
 

opłata za dziecko: 300,00 zł 


