Bogatynia, dnia 18.02.2022 r.
KWT/DL/ DLK/174/ 06/2022 (III)

INFORMATOR
DOTYCZĄCY WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY w 2022 r.
Informujemy, iż kolonie i obozy odbędą się zgodnie z wszystkimi aktualnie obowiązującymi
wytycznymi GIS, MZ, MEN w sprawie sposobu organizacji wypoczynku dzieci. Szczegółowe
zasady uczestnictwa zawiera regulamin kolonii/obozu. Organizator zastrzega możliwość
zmiany programu kolonii/obozu (zastąpienie innymi zajęciami) w celu dostosowania się do
aktualnych wymagań sanitarnych oraz zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa
zdrowotnego.
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Tabela odpłatności:
Miejscowość
oraz nazwa ośrodka

MRZEŻYNO
OW „BRYZA”
Pirmaks
Pieńsk

ZAKOPANE
Pensjonat „HALNY”

Wiek
dzieci

kolonia
7-12 lat

kolonia
11-15 lat

Termin

Cena
skierowania
z transportem

25.07.-04.08.

1.865,00 zł

01.07.-13.07

2.360,00 zł

06.07.-18.07

2.330,00 zł

Hawo Tour
Poronin

kolonia

GRZYBOWO
OW „SZEKLA”

11-15 lat

BORT Panorama
Brzeszcze

MIĘDZYZDROJE

kolonia

OW „STILO”
BP Kon Tiki
Wrocław

BUŁGARIA

11-15 lat

Obóz

27.07.-07.08

2.610,00 zł

26.06-07.07.

3.110,00 zł

SŁONECZNY BRZEG
Aparthotel
„BOOMERANG
RESIDENCE”***
BTM Juventur
Tarnobrzeg

2

27.
14-18 lat

(11 dni)

Dochód
brutto na
osobę

%
odpł.

Ulgowa
odpłatność
razem z
transportem

do 1600
1601-1900
1901-2200
2201-2500
2501-2800
2801-3100
pow. 3100

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

280,00 zł
373,00 zł
466,50 zł
559,50 zł
653,00 zł
746,00 zł
839,50 zł

do 1600
1601-1900
1901-2200
2201-2500
2501-2800
2801-3100
pow. 3100

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

354,00 zł
472,00zł
590,00 zł
708,00 zł
826,00 zł
944,00 zł
1.062,00 zł

do 1600
1601-1900
1901-2200
2201-2500
2501-2800
2801-3100
pow. 3100

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

349,50 zł
466,00 zł
582,50 zł
699,00 zł
815,50 zł
932,00 zł
1.048,50 zł

do 1600
1601-1900
1901-2200
2201-2500
2501-2800
2801-3100
pow. 3100

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

391,50 zł
522,00zł
652,50 zł
783,00 zł
913,50 zł
1.044,00 zł
1.174,50 zł

do 1600
1601-1900
1901-2200
2201-2500
2501-2800
2801-3100
pow. 3100

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

466,50 zł
622,00 zł
777,50 zł
933,00 zł
1.088,50 zł
1.244,00 zł
1.399,50 zł

07.07.-18.07.

*SAMOLOT*

3.240,00 zł
(12 dni)

HISZPANIA

Obóz

12.07.-21.07.

2.770,00 zł

BLANES
Hotel
„ESPLENDID”***
BT “Turysta”
Włocławek
*AUTOKAR*

14-18 lat

(10 dni)

do 1600
1601-1900
1901-2200
2201-2500
2501-2800
2801-3100
pow. 3100

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

486,00 zł
648,00 zł
810,00 zł
972,00 zł
1.134,00 zł
1.296,00 zł
1.458,00 zł

do 1600
1601-1900
1901-2200
2201-2500
2501-2800
2801-3100
pow. 3100

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

415,50 zł
554,00 zł
692,50 zł
831,00 zł
969,50 zł
1.108,00 zł
1.246,50 zł

Kolonia dla dzieci w wieku 7 - 12 lat

MRZEŻYNO
Ośrodek Wypoczynkowy „BRYZA”- położony jest na dużym ogrodzonym terenie, około 800 m od morza
i plaży. Ośrodek, to zespół dwóch budynków otoczonych zielenią. Zakwaterowanie w budynku murowanym
w pokojach 3,5 osobowych z łazienkami. W budynku znajdują się świetlice z TV oraz salki dydaktyczne. Na
terenie ośrodka znajduje się duża klimatyzowana stołówka oraz boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej,
stół do ping-ponga, plac zabaw, miejsce na ognisko.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 10 noclegów w pokojach 3,5 osobowych z łazienkami;
-wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek oraz suchy prowiant na drogę powrotną;
-kadra: całodzienna opieka wykwalifikowanej kadry, opieka pielęgniarki, lekarz na telefon, ratownik wodny;
-ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu dzieci na kolonii;
-transport: autokarem wyposażonym w klimatyzację;
-bilety wstępu, realizacja programu, upominek dla każdego uczestnika;
PROGRAM:
Wycieczka do Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie: warsztaty z tematyki średniowiecznych wierzeń
słowiańskich oraz skandynawskich. Zabawa w podchody. Każdy uczestnik otrzymuje poczęstunek w postaci
podpłomyka z marmoladą, miodem lub serem z czosnkiem i ziołami, piernika wypiekanego w piecu
chlebowym oraz herbatę ziołową.
Dziki Zachód - Park Rozrywki w Zieleniewie: na terenie parku znajdują się: Wioska Indiańska, Western
City, Lunapark, Motopark, Mini zoo. Koloniści mogą podejrzeć dawne życie Dzikiego Zachodu, wziąć udział
w strzelaniu z łuku, zobaczyć napad na bank czy wziąć udział w rodeo. Możliwość przejażdżki konnej lub
bryczką.
Spacer po Kołobrzegu oraz rejs statkiem.
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Warsztaty Freestyle Football z Pawłem Skórą: Paweł Skóra Mistrz Świata, Mistrz Europy i Mistrz Polski we
freestyle football. Wielokrotny sędzia, doświadczony performer, uczestnik Mam Talent.
Udział w spektaklu pt. „Skarby Egiptu”: program edukacyjny mający na celu przybliżenie bogactwa i
różnorodności świata. Zaprezentowanie bogactwa kulturowego tego kraju.
Warsztaty bursztynnicze: prelekcja o bursztynie (między innymi: pochodzenie bursztynu, największe
okazy, szlak bursztynowy). Pokaz bursztynu i inkluzji, poznanie właściwości fizycznych i chemicznych
bursztynu, zajęcia polegające na szlifowaniu i polerowaniu bursztynu. Nocne zbieranie bursztynu.
Pozostałe atrakcje: chrzest morski, dyskoteki, gry sportowe, ognisko z kiełbaskami, zajęcia plastyczne itp.
Informacje dodatkowe:
1. Relacje LIVE z kolonii: codziennie na stronie https://web.facebook.com/wakacjepirmaks rodzice znajdą
fotorelację, czyli album zdjęć z poprzedniego dnia życia kolonii. Na bieżąco można będzie śledzić, co
uczestnicy robili, jak spędzili czas, itp.
2. Podczas kolonii obowiązuje zakaz używania telefonów przez kolonistów podczas zajęć. Telefony
przechowywane są u kierownika kolonii. Możliwość korzystania z telefonów odbywa się tylko
w wyznaczonym czasie. Kierownik kolonii ma służbowy telefon, dostępny dla rodziców 24 godziny/dobę.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany programu kolonii (zastąpienie innymi zajęciami) w celu
dostosowania się do aktualnych wymagań sanitarnych oraz zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa
zdrowotnego.

Kolonia dla dzieci w wieku 11 – 15 lat

ZAKOPANE
Pensjonat „HALNY” – to nowo otwarty obiekt położony w zacisznej, spokojnej dzielnicy Zakopanego – Olczy.
Do dyspozycji dzieci: jadalnia, sala audio-wizualna, sala dyskotekowa, sala telewizyjna oraz sala gier
wyposażona w piłkarzyki, cymbergaj oraz ping-pong, boiska sportowe.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 12 noclegów w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami i TV;
-wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany). Suchy prowiant na
drogę powrotną oraz tranzytowy obiad w Wieliczce;
-kadra: wykwalifikowana kadra z uprawnieniami, ratownicy wodni. Nadzór nad kadrą opiekuńczą i
przebiegiem wypoczynku sprawuje kierownik;
-opieka medyczna: pielęgniarka i lekarz całodobowo na każde wezwanie, podstawowa apteczka kolonijna,
zakup leków na receptę w przypadku zachorowania dziecka;
-ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu;
-transport: wysokopokładowy autokar klasy LUX (klimatyzacja, DVD, barek, wc, pasy);
-dla każdego uczestnika: pamiątkowe zdjęcie w ramkach, nagrody, słodycze, dyplomy, medale;
-wszystkie bilety wstępu, obsługa przewodników;
-całodobowy, osobisty nadzór organizatora Hawo-Tour nad przebiegiem wypoczynku i realizacją programu.
PROGRAM:
Wycieczka do Wieliczki (w drodze powrotnej do Bogatyni): zwiedzanie kopalni soli ok. 2,5 godz.
w programie: trasa turystyczna (solankowe jeziora, podziemne komory, Kaplica św. Kingi.
Zespół skoczni narciarskich: wjazd na górną stację kolejki linowej ze zjazdem z dostępem do zwiedzania
miejsc widokowych.
4

Pobyt w Papugarni: 60 egzotycznych papug z całego świata.
KAMILAND: znajdują się tam wszystkie trofea sportowe Kamila Stocha, liczne pamiątki i fotografie oraz
medale olimpijskie, Złote Orły czy Kryształowe Kule.
Egzotyczne Reptarium: muzeum żywych egzotycznych zwierząt takich jak kameleony, pytony, żmije,
żółwie itp.
Wjazd kolejką na Gubałówkę: przejście wzdłuż panoramy Tatr na Pajakówkę, zjazd wyciągiem Dorado do
Zakopanego.
Dom Do Góry Nogami.
Aqua City: 2 x pobyt w zakopiańskim basenie termalnym – 2,5 godziny.
Warsztaty oscypkowe „Pucenie Oscypków”: proces wytwarzania oscypków, uczestnicy będą mogli sami
wykonać oscypki.
Kolacja Grillowa – 1 x w turnusie.
Pozostałe atrakcje: quizy tematyczne, konkursy, turnieje, zawody sportowe z medalami i dyplomami, gra
terenowa, wieczorne bloki filmowe, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne itp.
Codzienna fotorelacja na Facebooku Hawo Tour z pobytu dzieci na kolonii.

Kolonia dla dzieci w wieku 11 – 15 lat

GRZYBOWO
Ośrodek Wczasowy „SZEKLA” – na terenie ośrodka znajdują się: nowy basen zewnętrzny, boiska do gry
w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę koszykową, siłownia, ogród.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 12 noclegów w pokojach 2,3,4 osobowych. Wszystkie pokoje z łazienkami i TV oraz sprzęt
plażowy do wykorzystania przez uczestników kolonii;
-wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany + podwieczorek) oraz
suchy prowiant na drogę powrotną i podczas wycieczek. Posiłek w Mc Donald’s (zestaw Happy Meal) w drodze
na kolonię i z powrotem;
-kadra: wykwalifikowana kadra, kierownik kolonii, ratownik WOPR;
-opieka medyczna: pielęgniarka i lekarz całodobowo na każde wezwanie, podstawowa apteczka kolonijna;
-ubezpieczenie: NNW (10.000,- zł) na czas przejazdu i pobytu;
-transport: autokar klimatyzowany z WC, video i barkiem;
- upominek dla każdego uczestnika;
- sprzęt sportowy, bilety wstępu, realizacja programu;
PROGRAM:
Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Starego Miasta oraz rejs statkiem oraz gra miejska
z przewodnikiem.
Wycieczka autokarowa do Mrzeżyna: pobyt w aquaparku „Zalewski” oraz korzystanie z parku linowego
pod okiem instruktorów.
Zajęcia z samoobrony z instruktorem: 5 razy podczas trwania turnusu.
Wycieczka rowerowa.
Program sportowy: turniej gry w ping-ponga, turniej gry w piłkę plażową oraz turniej szachowy.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Pozostałe atrakcje: dyskoteki, wybory Miss i Mistera kolonii, plażowanie i kąpiele w morzu, Noc Duchów,
Konkursy (śpiewu, tańca, plastyczne, rzeźby z piasku), Chrzest Morski z dyplomami, Śluby kolonijne.
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kolonia dla dzieci w wieku 11 – 15 lat

MIĘDZYZDROJE
Ośrodek Wypoczynkowy „STILO”- obiekt położony jest w zachodniej części miasta wśród lasów bukowych na
powierzchni ok. 20 000 m2, bezpośrednio przy wejściu na plażę. Na terenie Ośrodka znajduje się: kryty basen,
boisko do siatkówki, stół ping-pingpongowy, 3 świetlice, sala disco wyposażona w profesjonalny sprzęt
muzyczny.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 11 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych oraz pokojach typu studio: 2+2, 2+3, 3+3
z łazienkami i TV;
-wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, podwieczorek serwowany)
oraz suchy prowiant. Napoje i woda mineralna do posiłków oraz w trakcie podróży;
-kadra: całodzienna opieka kadry pedagogicznej i medycznej, ratownik WOPR, wychowawca-instruktor;
-ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu;
-transport: autokar wysokopokładowy klasy LUX, klimatyzacja, wideo;
PROGRAM:
Program Taneczny (10 godzin w turnusie): zumba (nauka prostych kroków i układów tanecznych), taniec
nowoczesny, tańce animacyjne i integracyjne (układy do znanych piosenek), elementy choreoterapii,
finałowy taneczny show.
Program z Adrenaliną:
*Paintball: 2 razy w turnusie.
*Zabawa w parku linowym,
*Zajęcia z Survivalu (3 godziny w turnusie).
Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego: Jezioro Turkusowe w Wapnicy, Wzgórze Zielonka.
Wycieczka do Świnoujścia: przeprawa promowa, spacer po miejscowości, falochrony, port wojskowy i
białej floty, ratusz, Fort Anioła, wiatraki. Podziemne Miasto Wolin: sieć podziemnych korytarzy łączących
kilka schronów, ukrytych pod morskimi wydmami. Fort Gerharda.
Wycieczki piesze po okolicy: spacer promenadą nadmorską, promenadą gwiazd, molo, wizyta w Muzeum
Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego, park zdrojowy, Ścieżka Przyrodniczo-Historyczna „Biała
Góra”, Kawcza Góra, Góra Gosań itp.
Korzystanie z basenu na terenie ośrodka.
Kręgielnia – 2 razy w turnusie.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Pozostałe atrakcje: dyskoteki, gry, zabawy, plażowanie i kąpiele (plaża strzeżona), imprezy obozowe,
konkursy z nagrodami, sport na wesoło itp.
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Obóz dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat

BUŁGARIA
Słoneczny Brzeg – największe kąpielisko na bułgarskim wybrzeżu. To najlepiej rozwinięty region Bułgarii pod
względem zaplecza turystycznego i poziomu świadczonych usług. Znajduje się tu dużo atrakcji dla młodych
ludzi: aquaparki, liczne kluby, restauracje, dyskoteki. Duża piaszczysta plaża rozciąga się na 8 km i jest szeroka
od 30 do 60m.
APART HOTEL „BOOMERANG RESIDENCE”*** - kompleks apartamentowy o architekturze w kształcie
bumerangu położony w pobliżu centrum Słonecznego Brzegu oraz ok 300 m od piaszczystej plaży. Usytuowany
na bardzo rozległym zielonym terenie ogrodzonym i strzeżonym całodobowo. Do dyspozycji: restauracja,
kawiarnia-pizzeria, taras wypoczynkowy, bar na świeżym powietrzu, sala recepcyjna, windy, 2 odkryte baseny
z bezpłatnymi leżakami i parasolami, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, nożnej, koszykowej,
oświetlona scena do przeprowadzania animacji ze sprzętem dyskotekowym, bezpłatne WiFi przy recepcji.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: zakwaterowanie w pokojach typu apartamentowego 2,3,4 osobowe z łazienkami,
klimatyzacją, TV, lodówką. Wszystkie pokoje z balkonami lub tarasami z plastikowym stołem i krzesełkami.
-wyżywienie: ALL INCLUSIVE LIGHT – 4 x dziennie w formie bufetu z obsługą kelnerską. Śniadanie (8:00-10:00),
obiad (12:00-14:00), popołudniowa przekąska (15.30-16:00), kolacja (18:00-20:00). Napoje do posiłków: soki,
woda, herbata, oraz w przeciągu całego dnia między posiłkami woda mineralna z automatów. Suchy prowiant
na drogę powrotną.
-kadra: wychowawcy z odpowiednim stażem pracy oraz z uprawnieniami. Przy grupie 45 os. – 3 opiekunów +
rezydent-kierownik. Polski ratownik zatrudniony przez „JUVENTUR”.
-opieka medyczna: miejscowa na wezwanie. Koszty bieżącej pomocy medycznej, leczenia oraz zakup
niezbędnych lekarstw. Zaleca się posiadanie EKUZ, która ułatwia hospitalizację za granicą.
-ubezpieczenie: koszty leczenia włącznie z ochroną assistance i kosztów leczenia na skutek zachorowań
COVID-19 (20.000 euro), NNW (15.000 PLN), bagaż (1.000 PLN) oraz choroby przewlekłe (20.000 euro).
W przypadku kwarantanny lub izolacji dziecka podczas pobytu, która nie zakończy się do planowanego dnia
powrotu do kraju, włączone są udokumentowane koszty: pobytu rodzica lub opiekuna, obejmujące ich koszty
zakwaterowania i wyżywienia, transportu rodzica lub opiekuna do kraju maksymalnie do kwoty 1.000 euro.
-transport: samolot na trasie Katowice-Warna-Katowice. Transfer autokarem na trasie Bogatynia-KatowiceBogatynia. Transfer na trasie Warna-Hotel-Warna.
- program krajoznawczy i sportowy, bilety wstępu, sprzęt sportowy, deski do nauki pływania, gry planszowe,
materiały biurowe, nagrody i dyplomy, dla każdego uczestnikaPlecak, chusta, długopis. Parasole plażowe dla
uczestników.
PROGRAM :
1 dzień: transfer autokarem do portu lotniczego w Katowicach, przelot do Warny, transfer autokarem do
Hotelu, zakwaterowanie, obiad lub obiadokolacja w zależności od rozkładu lotów, spotkanie organizacyjne,
nocleg.
2 – 10 dzień:
Wycieczka autokarowa do Burgas: stare miasto, port, Sea Garden. Wizyta w Aviomuzeum z wieloma
atrakcjami (ekspozycja Homo Volans, samolot Tupolew-154 i symulator latania).
Nesseber by Night: wieczorna wycieczka autokarowa ze zwiedzaniem do Nesseberu, wpisanego na listę
UNESCO.
Wycieczka autokarowa do Svety Wlas – Marina Dinevi: zwiedzanie miasta oraz największego portu
jachtowego na wybrzeżu Morza Czarnego.
Wycieczka autokarowa: zwiedzanie Pomorie, lagunowe Jezioro Atanasowskie.
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Pobyt w aquaparku „ACTION”.
Wieczorny rejs statkiem wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego.
Pozostałe atrakcje: zwiedzanie Słonecznego Brzegu, Obozowy Festiwal Sportowy (badminton, krokiet,
tenis stołowy, siatkówka plażowa, mega zbijak itp.). Kręcenie vlogów i fotorelacji, wodne zabawy na
basenie, plażowanie i kąpiele w morzu, konkursy z nagrodami.
Dzień ostatni:
śniadanie –odbiór suchego prowiantu/ostatni posiłek uzależniony od rozkładu lotów, transfer do Warny –
port lotniczy – przelot do Katowic – transfer do Zgorzelec/Bogatynia.
Uwaga: obowiązkowo należy posiadać dowód osobisty lub paszport. Przy składaniu wniosku proszę podać
serię i nr dowodu osobistego lub paszportu oraz datę ważności.

Obóz dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat

HISZPANIA
BLANES – turystyczna miejscowość oddalona ok 6 km od Lloret de Mar. Położona między górami a zatoką
z portem jachtowym i długą piaszczystą plażą. Posiada długą promenadę, przy której znajdują się kawiarenki,
puby i restauracje.
HOTEL „ESPLENDID”*** - położony ok. 300 m od piaszczystej plaży i ok. 1 km od centrum miasta. Przy hotelu
znajduje się 1 duży basen + 2 małe. Obiekt posiada zaplecze sportowe, kryty klimatyzowany basen, fitness
club. W hotelu organizowane są animacje.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach 2,3,4 osobowych z TV, łazienką i klimatyzacją. Każdy pokój posiada
pokój z balkonem.
-wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bufetu, suchy prowiant podczas przejazdów tranzytowych.
Obiadokolacja na powrocie z Hiszpanii.
-kadra: opieka pedagogiczna, medyczna, ratownika, pilota, przewodnika polskojęzycznego w Barcelonie.
-ubezpieczenie: KL (10.000 euro) na skutek NNW (15.000 PLN), bagaż (1.000 PLN).
-transport: autokarem o wysokim standardzie (klimatyzacja, WC, barek, DVD).
-realizacja programu, opłata klimatyczna, bilety wstępu, program animacyjny, sprzęt sportowy i plastyczny.
PROGRAM :
1 dzień: wyjazd z Bogatyni ok. godz. 10:00, przejazd przez Niemcy, Francję do Hiszpanii (nocny przejazd).
2 dzień: śniadanie w formie suchego prowiantu. W godzinach południowych przyjazd do Blanes. Obiad.
Zakwaterowanie, sprawy organizacyjne, kolacja, nocleg.
3 – 8 dzień:
Wycieczka autokarowa do Barcelony: stadion Camp Nou (wstęp dodatkowo płatny – 20 euro/osoba),
Katedra Sagrada Familia z zewnątrz, pomnik Kolumba, Wzgórze Montjuic, Rambla, Katedra, Port, Plac
Królewski, budynek Antonio Gaudiego. Spektakl Grających Fontann na Placu Hiszpańskim.
Wycieczka do Tossa de Mar: zwiedzanie jednej z najpiękniejszych miejscowości na Costa Brawa w tym rejs
statkiem z Lloret de Mar do Tossa de Mar.
Pobyt w aquaparku Water World.
Pozostałe atrakcje: plażowanie i kąpiele w morzu, kąpiele w basenie hotelowym, animację wodne na
basenie oraz animacje w hotelu, spacery po okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne,
gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu.
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Wyjścia do dyskotek (dodatkowo płatne).
9 dzień: śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie z hotelu, ostatnie, pożegnanie z
Blanes. Wyjazd z Hiszpanii, po drodze będą organizowane krótkie postoje. Obiadokolacja. Dalszy przejazd w
kierunku Polski (nocny przejazd).
10 dzień: śniadanie w formie suchego prowiantu. Przyjazd do Bogatyni ok. godz. 12:00 – 13:00.
Uwaga: obowiązkowo należy posiadać dowód osobisty lub paszport. Przy składaniu wniosku proszę podać
serię i nr dowodu osobistego lub paszportu oraz datę ważności.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DNIA 18.03.2022 r.

Informacje pod nr telefonu: 75 7735 789.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Ustalenia dotyczące zasad naliczania ulgowych odpłatności:
 pracownicy ubiegający się o dofinansowanie do kolonii/obozu winni złożyć do Działu Kadr i Spraw Socjalnych oświadczenie o sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej przedstawiające wysokość średniego miesięcznego dochodu z miesiąca poprzedzającego datę złożenia
wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 5 Regulaminu ZFŚS;
 osoby niepracujące muszą złożyć dodatkowo zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy
z prawem lub bez prawa do zasiłku z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku;
 w przypadku dzieci powyżej 18 lat istnieje obowiązek dołączenia zaświadczeń o kontynuowaniu nauki w szkołach;
 w przypadku, gdy wnioskodawca osiąga maksymalny pułap dochodowy należy złożyć na załączniku nr 5 do Regulaminu oświadczenie
o maksymalnym dochodzie;
 w stosunku do osób składających wniosek na dzieci ze związków konkubenckich wymagany jest co najmniej roczny okres wspólnego
zameldowania i prowadzenia gospodarstwa domowego;
2.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym osób fizycznych – dziecko, które przed wyjazdem ukończy 18 lat – nie
korzysta ze zwolnienia z podatku.

3.

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w wypoczynku na zasadach ulgowej odpłatności może być dwukrotne w ciągu roku kalendarzowego tj: jeden
raz w roku w okresie ferii zimowych (zimowisko lub dofinansowanie), jeden raz w roku w okresie wakacyjnym (kolonia/obóz lub
dofinansowanie).

4.

Dopuszcza się możliwość dofinansowania do pobytu dziecka realizowanego w kraju lub za granicą we własnym zakresie tylko wówczas, gdy
miejscem nauki dziecka jest inne województwo lub szkoła na terenie naszego województwa, w których wypoczynek odbywa się w innym
terminie niż w woj. dolnośląskim lub dziecko uczy się za granicą kraju. Dofinansowanie takie będzie możliwe po złożeniu wniosku (podania)
do Komisji Socjalnej, oraz potwierdzeniu nauki w danej lokalizacji. W przypadku pozytywnej decyzji - wypłata należności pomniejszonej
o odpłatność wynikającą z tabeli nastąpi po zakończeniu wypoczynku i przedłożeniu faktury do Działu Kadr i Spraw Socjalnych (DLK).
Dofinansowanie będzie realizowane maksymalnie do wysokości średniego kosztu kolonii/obozu organizowanych przez Oddział w danym roku.

5.

Dopuszcza się możliwość dofinansowania do obozów sportowych, gdy nie ma możliwości przyznania tej formy wypoczynku w ramach oferty
własnej (obóz pływacki, karate, szachowy, piłkarski itp.) dla dzieci pracowników, które trenują w klubach sportowych. Dofinansowanie takie
możliwe będzie po złożeniu wniosku (podania) do Komisji Socjalnej wraz z potwierdzeniem uczestnictwa przez Klub Sportowy. Po uzyskaniu
zgody Komisji Socjalnej – wypłata należności pomniejszonej o odpłatność wynikającą z tabeli odpłatności nastąpi po zakończeniu wypoczynku
i przedłożeniu faktury do Działu DLK. Dofinansowanie realizowane będzie maksymalnie do wysokości średniego kosztu kolonii, obozów
organizowanych przez Oddział w danym roku.

6. Odpłatność za skierowanie dziecka na wypoczynek winna być regulowana w sposób następujący:
1) w przypadku dziecka pracownika - całkowita odpłatność lub pierwsza rata będzie potrącona z najbliższego wynagrodzenia, następne raty
należności będą potrącane w kolejnych miesiącach, z tym, że za dzieci, które przed wyjazdem na wypoczynek ukończyły 18 lat
w pierwszej kolejności będzie naliczony i potrącony podatek dochodowy od wartości dofinansowania z zfśs;
2) w przypadku dzieci emerytów, odpłatność za skierowanie dziecka na wypoczynek może być rozłożona na trzy raty, z tym, że pełną
odpłatność lub pierwszą ratę należy uiścić najpóźniej na 35 dni przed wyjazdem dziecka. Dzieci, które przed wyjazdem ukończyły 18 lat,
podatek, o którym mowa w pkt 1, powinien być uregulowany wraz z pierwszą ratą przy odbiorze karty wyjazdowej, a pozostałe do
zapłaty raty, najpóźniej w ciągu dwóch kolejnych miesięcy od dnia wykorzystania świadczenia.

9

7.

W przypadku rezygnacji ze skierowania dziecka na kolonię lub obóz po zakwalifikowaniu przez Komisję Socjalną i upływie 14 – dniowego
okresu reklamacyjnego, a skierowanie to nie zostanie przydzielone innej osobie z listy rezerwowej i Oddział poniesie koszty takiej
rezygnacji, wówczas Wnioskodawca zobowiązany będzie ponieść całkowite koszty rezygnacji skierowania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku
zaistniałych zdarzeń losowych, na pisemny i uzasadniony wniosek Uprawnionego, zweryfikowany przez Komisję Socjalną, osoba ta może
zostać zwolniona z ponoszenia kosztów. Decyzja Komisji w takim przypadku wymaga uzasadnienia, akceptacji Kierownika Wydziału HR
(DL) oraz zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału.

8.

W przypadku braku lub niewielkiej ilości chętnych na kolonię/obóz wymieniony w informatorze - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
odstąpi od ich organizacji.

9.

Komisja Socjalna zastrzega sobie prawo w razie dużej ilości chętnych na kolonię/obóz do przeniesienia uczestnika do innej miejscowości niż
wskazana we wniosku. W związku z powyższym pracownicy zobowiązani są do wnikliwego zapoznania się z listami zakwalifikowanych
uczestników. W celu uniknięcia późniejszych rezygnacji, prosimy zgłaszać reklamacje w terminie do tego wyznaczonym.

10. Istnieje możliwość dokonania wpłaty na rachunek bankowy Santander Bank Polska I O/Bogatynia PGE
GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 13 1090 1971 0000 0005 2400 0034 z dopiskiem: opłata
za kolonię i nazwa miejscowości.
11.
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Ośrodki przedstawione w ofercie spełniają wszystkie standardy i przepisy dotyczące reżimu sanitarnego
związanego z COVID 19 i w związku z tym nie będą respektowane rezygnacje z powodu obaw
związanych z epidemią;

