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 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” informuje, że 

przeprowadza rekrutację wstępną na wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i 

profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników.  

 

Wypoczynek planujemy zorganizować w trzech terminach: 

1) 13.01.2018r.-22.01.2018r. w góry do Białego Dunajca,  
2) 14.01.2018r.-23.01.2018r. do Gospodarstwa Agroturystycznego „Ziołowy Zakątek” w 

Korycinach,  

3) 23.01.2018.-01.02.2018r.   w góry do Białego Dunajca. 

 

Warunkiem uczestnictwa dziecka w wypoczynku: 

-  w Białym Dunajcu jest wiek od 11 do 16 lat (dzieci które do dnia rozpoczęcia turnusy nie 

ukończyły 16 roku życia),  

- do Korycin wiek od 9 do 14,  

- co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w 

Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

- dostarczenie dokumentacji kolonijnej do biura LGD. 

 

UWAGA: 

 o zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data dostarczenia dokumentacji kolonijnej 

do biura LGD,  

 proszę nie zgłaszać uczestników telefonicznie, 

 liczba miejsc ograniczona, 

 o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się uczestnika poinformujemy telefonicznie, 

 wyjazd uczestników z Drohiczyna (zatoczka autobusowa pod Zespołem Szkół), 

 w przypadku nie otrzymania dofinansowania z FSUSR lub małej ilości chętnych 

uczestników na dany turnus Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku.  

 

Każdy uczestnik do 13.12.2017r. zobowiązany jest dostarczyć: 

- kartę kwalifikacyjną uczestnika,  

- oświadczenie rodzica,  

- oświadczenie rodziców FSUSR, 

- pisemną zgodę rodzica,  

- regulamin uczestnika, 

- regulamin wypoczynku, 

- zaświadczenie z KRUS (oryginał), że co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest 

ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę 

bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

 

Osoby zakwalifikowane na wypoczynek zobowiązane są do dokonania wpłaty: 

- Biały Dunajec – 400 zł 

- Koryciny – 300 zł 

do dnia 03.01.2018r. na konto: 

mailto:biuro@tygieldolinybugu.pl
http://www.tygieldolinybugu.pl/


 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu” 

ul. Warszawska 51 lok.7 

17-312 Drohiczyn 

Nr konta: 76 8749 0006 1300 0172 2000 0020 

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Oddział w Perlejewie 

z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika wyjazdu, termin wyjazdu 
 

Co zabrać na wyjazd? 

- legitymacja szkolna, 

- drobne kieszonkowe –może być potrzebne w przypadku wydatków osobistych. 

 

Polecana zawartość bagażu: 

- odzież nadająca się na ciepłą i chłodną pogodę; 

- kostium kąpielowy/kąpielówki; 

-wygodne buty (nie zaleca się brać nowych butów i nieprzetestowanych), buty do zajęć sportowych; 

- bieliznę, skarpetki; 

- środki higieny (szampon, szczotka do włosów, szczoteczka do zębów, dezodoranty, itp.) 

- ręczniki; 

- leki, które mogą być potrzebne (bóle, alergie, ukąszenia owadów itp.); 

- plecak na wyjazdy; 

- instrumenty muzyczne na wieczory (nie większe niż fortepian, które można podnieść jedną ręką); 

- wszystkie swoje talenty, które mogą być potrzebne; 

- portfel, w którym będzie trochę gotówki na wydatki osobiste; 

- odtwarzacz MP3, aparat fotograficzny itp.; 

- telefon komórkowy. 

 

Proszę poinformować nas, możliwie jak najszybciej, czy dziecko stosuje specjalistyczną dietę, 

czy jest na coś uczulone, czy potrzebuje specjalnych leków!!! 

 

W załączniku (e-mailem) przesyłamy kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz pozostałe 

dokumenty. Karta kwalifikacyjna wypełniana jest przez rodziców/prawnych opiekunów. Prosimy o 

uważne wypełnianie karty kwalifikacyjnej, w przypadku braków podpisów obojga rodziców w 

karcie będziemy zmuszeni wezwać Państwa do ich uzupełnienia. 

 

Kontakt, gdzie należy zgłaszać uczestników i można uzyskać informację: 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu” 

ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn 

Tel. 797 091 197  

E-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl 

 

Cała dokumentacja dotycząca wypoczynku zimowego znajduje się do pobrania na stronie 

internetowej www.tygieldolinybugu.pl w zakładce aktualności. 

 

 

 

       Z poważaniem 

 

       Agnieszka Wojtkowska 

       Prezes 
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