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             I N F O R M A C J A

Fundacja PLON wraz z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych są organizatorami
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii w 2017 roku. W zimowisku dofinansowywanym 
przez FS USR mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci i młodzież w wieku 7- 16 lat (urodzone nie wcześniej 
niż po 1.01. 2001 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych 
opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-
rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę albo emeryturę z KRUS. Czas 
trwania turnusu wynosi 10 dni.  Turnus rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem  oraz
otrzymaniem suchego prowiantu na drogę w dniu wyjazdu. 

Dopłata rodziców do pobytu dziecka na turnusie wynosi 290 zł. 

Dla dzieci z Waszego terenu przeznaczamy 10 miejsc, w terminie 15.01 – 24.01.2017, w  Domu 
Wczasowym  „Stefanka”  ul. Nadbrzeżna 21 , 33-350 Piwniczna Zdrój, pow. nowosądecki. Pokoje dla 
dzieci są 2,3,4-osobowe z łazienkami. Dzieci mają zagwarantowane 5 posiłków dziennie i suchy prowiant 
na drogę. W programie m.in.:nauka lub doskonalenie jazdy na nartach ( z instruktorem), wycieczki 
autokarowe po regionie (Krynica Zdrój, Muszyna, Nowy Sącz, Stary Sącz ) zwiedzanie Muzeum 
Regionalnego, dyskoteki, gry, zabawy na śniegu  itp. atrakcje.

Osobę odpowiedzialną za nabór dzieci z terenu działania Waszego Związku prosimy o :

1. Dokonanie naboru dzieci spełniających wyżej podane kryteria

2. Sporządzenie edytowalnego wykazu dzieci (najlepiej w programie WORD) i przysłanie go do 
Fundacji. Wykaz powinien zawierać:

 Nazwisko i imię dziecka 
 Datę urodzenia dziecka /dzień, miesiąc, rok/
 Imiona i  nazwisko  rodziców lub opiekunów. W przypadku gdy nazwiska są różne, 

obowiązkiem rodzica (opiekuna) jest napisać. na zaświadczeniu z KRUS lub na oddzielnej 
kartce, oświadczenie  określające stopień pokrewieństwa z dzieckiem i  podpisać się pod  tym
oświadczeniem pełnym imieniem i nazwiskiem. 

  Pełny adres zamieszkania: miejscowość, ulicę ( jeśli jest), nr domu, kod pocztowy.
W przypadku adresu zamieszkania dzieci innego niż adres gospodarstwa 
potwierdzonego przez placówkę KRUS, rodzice są zobowiązani złożyć stosowne pisemne
oświadczenie z czego wynika taka różnica. Przypominamy, że tylko rodzice lub prawni 
opiekunowie dzieci ( mający orzeczenie sądu) są uprawnieni do skorzystania z 
dofinansowania z FS USR. Żadni wujkowie, dziadkowie itp. osoby nawet jeśli 
zamieszkują wspólnie z rodzicami dziecka, nie mają uprawnień, aby skorzystać z 
dopłat.

W wykazie nie należy zamieszczać numeru PESEL dzieci ani numerów telefonów do 
rodziców. Te dane powinny znajdować się w karcie kwalifikacyjnej dziecka. 
Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowo zapisane dane dzieci, gdyż w ubiegłych latach 
wystąpiło wiele pomyłek w nazwiskach, datach urodzenia lub adresie zamieszkania. 



Pomyłki takie powodowały konieczność składania wyjaśnień i znacznie opóźniały 
rozliczenie turnusów z FS USR.

3. Karty kwalifikacyjne zabierają ze sobą osoby konwojujące dzieci i oddają je kierownikowi turnusu.
4. Rodzice (opiekunowie) muszą pobrać z placówki terenowej KRUS zaświadczenia o podleganiu 

ubezpieczeniu w pełnym zakresie ( chorobowym, wypadkowych, macierzyńskie i emerytalno-
rentowym).  Zaznacza się, że kopie, skany lub zaświadczenia z Urzędów Gminy nie będą 
uwzględnione. 

5. Dopłaty do zimowiska rodzice dokonują indywidualnie na konto bankowe: Fundacja PLON, ul. 
Nowy Świat 44 lok.4, 00-363 Warszawa.  Numer konta: Credit Agricole  nr. 36 1940 1076 3151 
8972 0000 0000 

6. Zebrane od rodziców (opiekunów) dzieci kopie potwierdzenia dopłat oraz oryginały zaświadczeń 
z KRUS należy wysłać jak najszybciej na adres korespondencyjny fundacji: Fundacja PLON, ul. 
Wilcza 31 lok.9, 00-544 Warszawa

    
Niedopełnienie w/w warunków a szczególnie brak wpływu dopłat rodziców na konto Fundacji  
spowoduje nieprzyjęcie dziecka na zimowisko. 

7. Zorganizowanie i opłacenie transportu w obie strony  ( na koszt rodziców lub sponsorów) 

Dzieci posiadające własny sprzęt (narty, buty, kaski) mogą zabrać go ze sobą, z uwagi na  zajęcia z 
instruktorem na stoku.

Istnieje mozliwość rekrutacji także dzieci tzw. „niekrusowskich” – odpłatność wynosi wówcas  1.050 
zł. + koszty transportu.

Kontakt w sprawie zimowiska: 

 Fundacja: tel. 663-744-434 (Jarosław Poszepczyński) lub 791-880-858 (Teresa Senik) albo  
e-mail: j.poszepczynski@poczta.fm                                                           

Poniżej podajemy wzór wykazu dzieci , który należy wypełnić i przysłać 

Lp. Imię i nazwisko 
dziecka

Data urodzenia Imiona rodziców Adres zamieszkania

1

2

3

Uwaga. Dzieci  “niekrusowskie” należy wpisać do osobnej tabeli. 

                                                                 Z upoważnienia Prezesa Fundacji PLON Roberta Kaczanowskiego:

Jarosław Poszepczyński


