Warszawa 30.05.2018

Prezes Piotr Hałuszczak
WZRKiOR w Gdańsku

Fundacja „150 Lat KGW” informuje, że organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat
(urodzone po 1.01.2002 r.) pochodzące z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców
(prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie
emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę albo emeryturę
KRUS.
W tym roku w ośrodkach wypoczynkowych obowiązują znacznie wyższe niż w ubiegłych latach ceny za
noclegi. Nastąpił też wzrost cen artykułów spożywczych co przekłada się na wzrost cen za wyżywienie.
Niestety Fundusz Składkowy od wielu lat nie podniósł kwot na dofinansowanie i nadal dofinansowuje pobyt
uczestników kolonii w wys. 750 zł./dziecko, co stanowi zaledwie ok. 65% wszystkich kosztów. Dlatego ze
względów finansowych jesteśmy zmuszeni zorganizować turnusy 11 dniowe ( 10 noclegów).
Dla dzieci z Waszego terenu przeznaczamy:


20 miejsc w Willi „Cztery Pory Roku” w Kościelisku ul. Królewska 41,
w terminie 10.07 – 20.07.2018

Turnus rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem oraz otrzymaniem suchego
prowiantu na drogę w dniu wyjazdu.
Dzieci mają zagwarantowane: zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami, 5 posiłków
dziennie, opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej i medycznej, bogaty program KO, turystycznokrajoznawczy oraz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Turnus rozpoczyna się obiadem w dniu
przyjazdu i kończy śniadaniem oraz suchym prowiantem na drogę w dniu wyjazdu.
Dopłata rodziców do pobytu dziecka na turnusie wynosi 350 zł. W tej kwocie mieści się już opłata na cele
statutowe Fundacji związane głównie z organizacją kolonii jak: lekarstwa dla uczestników w razie choroby,
wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, papiery do ksero i materiały eksploatacyjne do urządzeń
biurowych, prąd, telefony, przesyłki pocztowe, płace osób pracujących przy koloniach: koordynator,
księgowa, przejazdy służbowe itp.)
Oprócz w/w kwoty rodzice są obowiązani ponieść koszty transportu dzieci do i z kolonii. Przewoźnika
wynajmujecie sami i ustalacie z nim koszty przewozu, po czym ustaloną i pobraną od rodziców kwotę
przekazać należy Fundacji, która po wystawieniu faktury zapłaci przewoźnikowi ustaloną kwotę.
Osobę prowadzącą nabór dzieci prosimy o:
1. Dokonanie naboru dzieci spełniających podane kryteria
2. Sporządzenie edytowalnego wykazu dzieci ( w programie WORD) tych dzieci i przysłanie go emailem przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia turnusu. 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)
Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowo zapisane dane dzieci, gdyż w ubiegłych latach wystąpiło
wiele pomyłek w nazwiskach, datach urodzenia lub adresach zamieszkania. Pomyłki takie powodowały
konieczność składania wyjaśnień i znacznie opóźniały rozliczenie turnusów z FS USR.
Proszę też dopilnować, w przypadku adresu zamieszkania dzieci innego niż adres gospodarstwa
potwierdzonego przez placówkę KRUS, rodzice byli zobowiązani złożyć stosowne pisemne
oświadczenie z czego wynika taka różnica.
W wykazie nie należy zamieszczać numeru PESEL dzieci ani numerów telefonów do rodziców. Te dane
powinny znajdować się w karcie kwalifikacyjnej dziecka.
3. Zebranie dokładnie wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku ( w załączeniu). Karty
kwalifikacyjne zabierają ze sobą wychowawcy (osoby konwojujące dzieci) i oddają je kierownikowi turnusu.
4. Zebranie od rodziców (opiekunów) dzieci wyłącznie oryginalnych i aktualnych zaświadczeń z KRUS o
podleganiu ubezpieczeniu lub pobieraniu renty albo emerytury. Zaznacza się, że kopie lub skany
zaświadczeń, dowody pocztowe opłacenia składki, zaświadczenia z urzędu gminy, itp. dokumenty, nie
stanowią potwierdzenia przynależności do KRUS i nie będą uwzględnione.
5. Zebranie od rodziców oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dziecka przez FS USR i
Fundację 150 lat KGW ( wzór w załączeniu).
6. Zebranie od rodziców kwot na dopłatę do turnusu i do transportu i wpłacenie ich osobno na konto
bankowe Fundacji co najmniej na tydzień przed wyjazdem dzieci na turnus.
Konto: Bank Spółdzielczy Tomaszów Mazowiecki, o.Wolbórz nr 69 8985 0004 0050 0556 6859 0001,
Fundacja „150 Lat KGW”, ul. Kolejowa 19, 01-217 Warszawa. Konto:
Niedopełnienie w/w warunków spowoduje nieprzyjęcie dziecka na kolonie.

UWAGA!!!
Zaświadczenia z KRUS, oświadczenia rodziców i kopie dowodu wpłat należy wysłać na adres
korespondencyjny Fundacji:
Elżbieta Bąk – Prezes „Fundacji 150 Lat KGW”
Żywocin 65 A, 97-320 Wolbórz
Nie ma możliwości zapisów dzieci „niekrusowskich” z uwagi na wyliczone miejsca w ośrodkach.
Kontakt w sprawie kolonii:


Fundacja: tel. 663-744-434 (Jarosław Poszepczyński) e-mail: j.poszepczynski@poczta.fm
lub Elżbieta Bąk tel. 697-150-504

Poniżej podajemy wzór wykazu dzieci , który należy wypełnić i przysłać

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Imiona rodziców

Adres zamieszkania

1
2
„Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rodziców w wysokości 750 zł. na każdego uczestnika”
Jarosław Poszepczyński

