
    Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska” 
 ul. Saska 78 p. 9  03-914 Warszawa tel. 22 6177775, www.mlodziezpolska.pl 

                          
 O F E R T A 

kolonii letniej w Zakopanem 

  w terminie: 16 - 25.07.2022r. 
 

 
 

W trakcie trwania kolonii zapewniamy: 

- Transport na trasie Biała Podlaska – Zakopane – Biała Podlaska i transport na miejscu, 

- Zakwaterowanie w pokojach 4-5 osobowych z łazienkami, TV i WiFi w pensjonacie Helena, 

- Wyżywienie trzy razy dziennie + podwieczorek, 

- Ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe, 

- Kadrę wychowawczą: wychowawców, kierownika kolonii. 

Program: wycieczki pisze po najbliższej okolicy (Harenda, Poronin) i Zakopanem (Kompleks 

skoczni narciarskich ,,Wielka Krokiew”, Krupówki, Gubałówka), wycieczka piesza do TPN-u, pobyt 

w Kąpielisku Geotermalnym, wycieczka do Niedzicy (Zapora, rejs statkiem) i Szczawnicy (m.in.: 

Dom Zdrojowy, wąwóz Homole), zajęcia rekreacyjne i sportowe, dyskoteki, ogniska z kiełbaskami. 
Realizacja części programu uzależniona będzie od warunków pogodowych i pandemicznych i może być zmieniona 
 

Koszt kolonii  – 1.650,00 zł (wpłata obejmuje koszt zakwaterowania, wyżywienia, transportu, 

ubezpieczenia, opłaty kadry wychowawczej, realizacji programu, biletów wstępu). 

Dzieci zakwalifikowane z dofinansowaniem KRUS ur. w 2006 i młodsze – odpłatność: 700,00 zł 
 

Zapisy i szczegółowe informacje udziela: Krystyna Kopczyńska: 608 732 340 - organizator grupy 

lub Marek Zagajski: 501 656 649 – organizator wyjazdu 

Potwierdzeniem zakwalifikowania dziecka na kolonie jest wpłata zaliczki w kwocie  500zł  

do organizatora grupy w wyznaczonym terminie i dostarczenie zaświadczenia z Krusu. 

Pozostałą kwotę  200zł  wpłacamy na podane niżej konto do 10.07.2022r. 

Istnieje możliwość opłaty Bonem Turystycznym. 
  

Wymagane dokumenty na kolonie:     (* dotyczy tylko dzieci dofinansowane przez KRUS):  

1*. Dostarczenie zaświadczenia (w oryginale) rodziców lub prawnych opiekunów, że co najmniej 

jedno z nich jest w pełnym zakresie ubezpieczone w KRUS lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS i 

że konto nie wykazuje zadłużenia. 

Zaświadczenie takie należy pobrać w swojej placówce terenowej i dostarczyć do organizatora grupy. 

2*. Wypełnienie i dostarczenie Oświadczenia RODO do celów Krus. 

3. Wypełnienie i dostarczenie karty uczestnika kolonii. 

4. Wypełnienie i dostarczenie Oświadczenia RODO do celów Stowarzyszenia. 

5. Wypełnienie i dostarczenie Zgody na leczenie. 
Zaświadczenie Krus należy dostarczyć z zaliczką. Inne dokumenty można dostarczyć w dniu wyjazdu. 
 

Zbiórka w dniu 16.07.2022r.  przy stacji paliw BP w Białej Podlaskiej ul. Brzeska o godz. 7.50. 
 

                                    II część wpłaty za kolonie należy uiszczać na konto: 

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska” 

Nr rachunku: Alior Bank 83 2490 0005 0000 4530 6626 2004 

http://www.mlodziezpolska.pl/

