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Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego  

Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  
 

• Termin wypoczynku: 01.08-09.08.2021 r.  

• Wiek uczestników: (urodzone od 1 stycznia 2005 r.)  

• Liczba miejsc: 50 

• Miejsce wypoczynku:  Ośrodek „SAWA”,  

ul. Wczasowa  6, 82-103 Stegna 

Organizator wypoczynku zapewnia: 

▪ Całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę; 

▪ Transport (autobus/pociąg); 

▪ Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym spełniającym 

wymogi GIS,MEN i MZ; 

▪ Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, 

wychowawcy); 

▪ Opiekę medyczną; 

▪ Środki do higienicznej dezynfekcji oraz maseczki ochronne dla uczestników kolonii; 

▪ Atrakcyjny i bogaty program zajęć kulturalno-oświatowych i wycieczek krajoznawczo-turystycznych – w ramach promocji 

zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

Koordynator rekrutujący uczestników wypoczynku zobowiązany jest do: 

▪ zabrania kompletu wypełnionych kart uczestnika (wzór w załączeniu) oraz aktualnych legitymacji szkolnych  

(w przypadku podróży pociągiem) na zbiórce w dniu wyjazdu grupy na wypoczynek oraz przekazanie ich w ręce 

wychowawców, którzy jadą z dziećmi. Uwaga! proszę zweryfikować poprawność wypełnienia karty (wypełnienie 

wszystkich rubryk/podpisy we wskazanych miejscach oraz pod regulaminem i oświadczeniem na ostatniej stronie).  

▪ zebrania oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych od rodziców, którzy nie wydrukowali kompletnej karty 

uczestnika, gdzie brakuje trzeciej strony dokumentu (wzór w załączeniu).   

▪ dokładnego sprawdzenia oryginalnych zaświadczeń KRUS (zaświadczenia powinny zawierać datę wystawienia, pieczątki 

placówki oraz informację: "Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie /ustawowo/od – do/pobiera 

rentę od-do). Ponadto, listy zbiorcze muszą zawierać nr PESEL osób ubezpieczonych. 

▪ przekazania do biura Zarządu Krajowego ZZCNMR oryginałów zaświadczeń KRUS (odcinki rent/decyzje  

o przyznaniu świadczeń/ kopie zaświadczeń KRUS nie są uznawane przez Organizatora), wystawionych przez placówkę 

terenową/regionalną z informacją o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w pełnym zakresie) co najmniej 

jednego z rodziców/opiekunów prawnych uczestnika; 

▪ jeśli rodzic/opiekun prawny posiada nazwisko inne niż nazwisko dziecka (to samo tyczy się różnic w adresie 

zamieszkania), koordynatorzy powinni otrzymać od rodziców/opiekunów pismo wyjaśniające i załączyć  

do zaświadczenia KRUS (prawni opiekunowie muszą dostarczyć ponadto kopie decyzji sądowej o sprawowaniu opieki 

nad danym dzieckiem) – wymóg konieczny; 

▪ wpłaty zbiorcze w ustalonej wysokości należy dokonać przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu  

o tytule "Cele Statutowe 2021" na konto: 

Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników 

ul. Świętokrzyska 20/319, 00-002 Warszawa 

PKO BP nr rachunku: 87 1020 1097 0000 7902 0104 0831 
Oferta informacyjna w niniejszej formie jest skierowana wyłącznie do koordynatorów, dlatego też bardzo proszę nie 

publikować jej w mediach społecznościowych, udostępniać czy modyfikować na własny użytek. 
 

Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika. 


