Bogatynia, dnia 15.02.2021r.
KWT/DL/ DLK/174/ 04/2021 (III)

INFORMATOR
DOTYCZĄCY WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY w 2021r.
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 zmianę
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

DŹWIRZYNO
OW „Komandor”
PIRMAKS
Pieńsk

MRZEŻYNO
OW „Malinowe Miejsce”
BORT „Panorama”
Brzeszcze

PORONIN

Wiek
dzieci

Termin

Cena
skierowania
z transportem

kolonia
7-12 lat

25.07.-04.08.

1.695,00 zł

kolonia
11-15 lat

26.06.-09.07

2.250,00 zł

26.06.-08.07

2.340,00 zł

kolonia

k/ZAKOPANEGO
„Limba Grand & Resort” 11-15 lat
OT HAWO Poronin

MIELNO

obóz

OW „Bałtyk”
BTM „Juventur”
Tarnobrzeg

BUŁGARIA

14-18 lat

obóz

26.07.-08.08

2.222,00 zł

28.06.-08.07.

2.920,00 zł

Złote Piaski
HOTEL „Palma”****
BP „Kon Tiki”
Wrocław
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14-18 lat

samolot

Dochód
brutto na
osobę

%
odpł.

Ulgowa
odpłatność
razem z
transportem

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

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

254,00 zł
339,00 zł
424,00 zł
508,50 zł
593,00 zł
678,00 zł
763,00 zł
337,50 zł
450,00zł
562,50 zł
675,00 zł
787,50 zł
900,00 zł
1.012,50 zł
351,00 zł
468,00 zł
585,00 zł
702,00 zł
819,00 zł
936,00 zł
1.053,00 zł
333,00 zł
444,00zł
555,00 zł
666,00 zł
777,00 zł
888,00 zł
999,00 zł
438,00 zł
584,00 zł
730,00 zł
876,00 zł
1.022,00 zł
1.168,00 zł
1.314,00 zł

Kolonia dla dzieci w wieku 7 - 12 lat

DŹWIRZYNO
Ośrodek „KOMANDOR”- położony jest na dużym, ogrodzonym terenie, 150 m od morza i plaży. Ośrodek, to
zespół budynków otoczonych zielenią. Na terenie ośrodka znajdują się: boisko do siatkówki, koszykówki, salki
telewizyjne, świetlice, sala dyskotekowa, stół do ping-ponga, plac zabaw, miejsce na ognisko.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 10 noclegów w budynku murowanym w pokojach 4 osobowych z łazienkami i TV;
-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:
Wojskowa Przygoda: nauka rozpalania ogniska, kurs pierwszej pomocy, musztra. Wojskowy tor przeszkód,
bieg na orientację, rzut granatem. Strzelanie do celu w pobliżu ośrodka, w okolicznym lesie oraz na plaży.
Dziki Zachód - Park Rozrywki w Zieleniewie: na terenie parku znajdują się: Wioska Indiańska, Western
City, Lunapark, Motopark, Mini zoo. Dla kolonistów m.in. strzelanie z łuku, udział w rodeo, inscenizacja
napadu na bank, przejażdżki konne lub bryczką.
Rejs statkiem.
Laserowy Paintball: program realizowany w pobliskich lasach, używane będą bezpieczne symulatory gry
na promień podczerwony.
Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie latarni morskiej, wizyta w Muzeum Oręża Polskiego
oraz w Muzeum Minerałów.
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.

Kolonia dla dzieci w wieku 11 – 15 lat

MRZEŻYNO
Ośrodek „MALINOWE MIEJSCE”- położony w centrum Mrzeżyna. Oddalony 200 metrów od morza.
Ze względu na ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu cukierni oraz własnej uprawie malin,
serwowane są ciasta, wyroby drożdżowe z maliną, stąd też nazwa „Malinowe Miejsce.”
Na terenie obiektu znajduje się: jadalnia, plac zabaw, świetlica, stoły do ping-ponga, bilard, dart, boisko do
siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, badminton.
Do dyspozycji kolonistów: sprzęt sportowy typu piłki, rakietki do badmintona, gry planszowe.
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 13 noclegów w pokojach 2,3,4 z łazienkami, TV i balkonami;
-wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie w formie bufetu, obiad podawany + podwieczorek, kolacja
w formie bufetu), suchy prowiant na drogę powrotną i podczas wycieczek; 2 x posiłek w Mc Donald’s
(w pierwszym i w ostatnim dniu);
-kadra: opieka kadry pedagogicznej, ratownicy WOPR, całodobowa opieka medyczna – pielęgniarka, lekarz na
wezwanie;
-ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu;
-transport: autokarem klasy turystycznej;
-bilety wstępu, realizacja programu, upominek dla każdego uczestnika;
PROGRAM:
Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu – zwiedzanie Starego Miasta, gra miejska z przewodnikiem. Gra
polega na odnalezieniu 6 punktów kontrolnych na terenie miasta.
Wycieczka autokarowa do Parku rozrywki POMERANIA FUN PARK.
Pobyt w parku linowym w Mrzeżynie pod okiem instruktorów.
Pobyt w Aquaparku Zalewski – 1,5 godziny.
Warsztaty szachowe z instruktorem: wpływają na rozwój intelektualny, ucząc logicznego myślenia,
strategii. Rozwijają wyobraźnię oraz abstrakcyjne myślenie. Szachy kształtują osobowość oraz
odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Zajęcia z samoobrony z instruktorem (odbywają się raz dziennie po 30 minut): nauka bloków oraz technik
obronnych, nauka podstawowych ręcznych technik ataku, nauka kopnięć, utrwalanie poznanych technik
na sprzęcie sportowym (tarcze, łapki trenerskie itp.).
Zwiedzanie głównej bazy WOPR z podstawowym szkoleniem;
Pozostałe atrakcje: wybory Miss i Mistera kolonii, dyskoteki, zajęcia z chustą Klanza, konkursy, chrzest
morski, śluby kolonijne, turnieje sportowe itp.

Kolonia dla dzieci w wieku 11 – 15 lat

PORONIN k/ZAKOPANEGO
Dom Wczasowy „LIMBA GRAND & RESORT”*** – to nowoczesny ośrodek, usytuowany na rozległym,
zielonym terenie w sąsiedztwie tatrzańskiej przyrody. Hotel jest nowy, z jasnymi i przestronnymi
pomieszczeniami zaaranżowanymi w eleganckim stylu będącym połączeniem nowoczesności z regionalnymi
elementami. Drewniane dodatki dodają wnętrzom przytulnego charakteru.
Na terenie obiektu: przestronna recepcja, jadalnia, kącik z dostępem do Internetu stacjonarnego, sale gier,
sale taneczne, sala biesiadna z kominkiem, sala zabaw, bilard, ping-pong, piłkarzyki, cymbergaj, boiska do:
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, plac zabaw z przeszkodami, miejsce na grilla, siłownia plenerowa, basen
kryty, sauny, jacuzzi, które znajdują w drugim budynku.
Do dyspozycji uczestników: sprzęt sportowy typu piłki, rakietki do badmintona, gry planszowe, materiały do
zajęć plastycznych, sprzęt muzyczny, rzutnik multimedialny, mikrofon.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 12 noclegów w pokojach 2,3,4,5 osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki
z suszarkami do włosów, TV oraz dostęp do WiFi;
-wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany +podwieczorek) oraz
suchy prowiant na drogę powrotną i podczas wycieczek);
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-kadra: wykwalifikowana kadra, ratownicy wodni, nadzór nad kadrą i przebiegiem wypoczynku sprawuje
doświadczony kierownik;
-opieka medyczna: pielęgniarka i lekarz całodobowo na każde wezwanie, podstawowa apteczka kolonijna;
-ubezpieczenie: NNW (10.000,- zł) na czas przejazdu i pobytu oraz dodatkowe ubezpieczenie KL podczas
wycieczki na Słowację;
-transport: wysokopokładowy autokar klasy LUX (klimatyzacja, DVD, WC, pasy bezpieczeństwa);
-dla każdego uczestnika: pamiątkowe zdjęcie w ramkach, nagrody, słodycze, dyplomy, medale itp.
-bilety wstępu, obsługa przewodników, realizacja programu;
-całodobowy, osobisty nadzór organizatora „Hawo Tour” nad przebiegiem wypoczynku.
PROGRAM:
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Zakopanego: pobyt w aquaparku – 2,5 godziny, warsztaty
ekologiczno-przyrodnicze w 4D przy Tatrzańskim Parku Narodowym.

ENERGYLANDIA: całodzienny pobyt w największym parku rozrywki w Polsce w Zatorze
(podczas zabawy – posiłek na terenie parku).
Wycieczka na SŁOWACJĘ (Dolina Bachledowa): zwiedzanie z przewodnikiem „Ścieżka w koronach drzew”
– drewniany chodnik zawieszony wysoko wśród drzew, z przystankami edukacyjnymi, z 32 metrową wieżą
widokową, a przede wszystkim piękne widoki na: Tatry, Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki.
Seans folklorystyczny „Tatry Moja Miłość” w izbie regionalnej u Gąsienicy w Murzasichlu;
Korzystanie z krytego basenu przy hotelu – 3 x 1 godzina;
Zielony Kulig na fasiongach zakończony ogniskiem z pieczeniem kiełbasek;
Kolacja grillowa w Szałasie Góralskim;
Pozostałe atrakcje: quizy tematyczne, konkursy, turnieje, zawody, sportowa olimpiada kolonijna, udział w
regionalnych imprezach wakacyjnych, Gra Terenowa, bal przebierańców, wieczorne bloki taneczne, zajęcia
plastyczne, wokalne, edukacyjne w terenie i wiele innych zajęć.
- codzienna FOTORELACJA na facebooku „Hawo Tour” z pobytu dzieci na kolonii.

Obóz dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat

MIELNO
Ośrodek Wypoczynkowy „Bałtyk”- nowoczesny trzykondygnacyjny budynek, położony na ok. 1 hektarze
zagospodarowanego, zielonego terenu, ogrodzonego i oświetlonego w odległości ok 50 metrów od wejścia na
plażę.
Na terenie ośrodka: plac zabaw, kamienny krąg na ognisko, grill, plac taneczny, stoły do ping-ponga, boisko do
siatkówki plażowej, plenerowa siłownia, basen kryty.
Do dyspozycji uczestników: jadalnia, sala TV, sala dyskotekowa z profesjonalnym sprzętem, 3 duże sale
wielofunkcyjne, słoneczny taras z leżakami, WiFi na terenie ośrodka. Sprzęt sportowy: piłki do siatkówki,
koszykówki, piłki nożnej i plażowej, rakietki i lotki do kometki, rakietki i piłeczki do tenisa stołowego,
bumerangi, hula - hop, materiały papierniczo - biurowe,
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 13 noclegów w pokojach 3, 4 osobowych z łazienkami i TV;
-wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, podwieczorek serwowany) oraz
suchy prowiant. Napoje i woda w przeciągu całego dnia bez ograniczeń;
-kadra: opieka wychowawców - instruktorów, nadzór nad kadrą opiekuńczą i przebiegiem wypoczynku dzieci
sprawuje kierownik, opieka ratowników WOPR zatrudnionych przez organizatora;
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-opieka medyczna: lekarz i pielęgniarka całodobowo na wezwanie na terenie ośrodka, bieżąca pomoc
medyczna oraz zakup niezbędnych lekarstw.
-ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu;
-transport: autokar klasy LUX (klimatyzacja, DVD, WC, pasy bezpieczeństwa);
- dla każdego uczestnika: nagrody i dyplomy za udział w konkursach, czapka z daszkiem, chusta
identyfikacyjna, wakacyjny worek i długopis.
PROGRAM:
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu: zwiedzanie portu oraz miasta;
Pomerania Fun Park: wizyta w parku rozrywki;
Zajęcia w Parku Linowym „Tukan”: prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na atestowanym
sprzęcie – przejście dwoma trasami do wyboru.
Zajęcia i treningi z instruktorem SUP nad jeziorem Jamno: (Stand Up Paddle – sport wodny polegający
na poruszaniu się po wodzie na desce napędzanej przy pomocy wiosła): nauka wiosłowania, manewrów,
zwrotów prostych. Organizator zapewnia: deski, pompki, smycz, wiosło, kamizelki asekuracyjne;
Wycieczki piesze po Mielnie i okolicy: promenada, przystań, rybacka, pomnik Morsa, pomnik Jelenia itp.;
Rejs statkiem po jeziorze Jamno do ujścia kanału Jameńskiego;
Zajęcia na krytym basenie – 4 x 1 godzina;
Gra terenowa: przenosi uczestników do „Miejskiej Dżungli” – połączenie aspektów poznawczych
z aktywnym wypoczynkiem oraz sposób na poznanie historii i najciekawszych miejsc Mielna.
Fotobudka: wygłupy i przebieranki w okienku. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać ze śmiesznych
gadżetów: wąsy, czapki, okulary, maski itp.
Świat Baniek Mydlanych: tworzenie za pomocą odpowiedniego sprzętu różnych form baniek mydlanych;
Laser Tag w Zoltar Apokalipsie: zajęcia prowadzone przez instruktorów na specjalnie przygotowanym
polu. Laser Tag, potocznie zwany również jako „laserowy paintball” lub „elektroniczny paintball”. Jest to
symulacyjna gra zespołowa podobna do klasycznego paintballa. Nie używa się tam pocisków, gracze
zdobywają punkty poprzez trafienie falą podczerwieni emitowaną z karabinów, które są wykrywane przez
odpowiednie czujniki noszone przez graczy.
Pozostałe atrakcje: dyskoteki, impreza przy ognisku, Wakacyjne Igrzyska Olimpijskie, Neptunalia, konkursy
z nagrodami, Finish Party – wielka impreza rozrywkowa na zakończenie turnusu.
Obóz dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat

BUŁGARIA
Złote Piaski – drugi co do wielkości kurort nad Morzem Czarnym, położony ok 18 km od Warny. Złote Piaski
posiadają szerokie piaszczyste plaże oraz odznaczone zostały certyfikatem „Błękitnej Flagi” przyznawanej dla
ekologicznych i czystych kurortów.
Hotel „PALMA****” – położony jest 200 m od plaży i dyskotek.
Do dyspozycji: dwa baseny, restauracja, pool bar, tenis stołowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, Internet
na terenie całego hotelu.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-zakwaterowanie: 10 noclegów w dużych apartamentach dla 4-5 osób, wyposażone w łazienkę z wanną, taras
ze stołem i krzesłami, klimatyzację centralną, TV-kablową. Łóżka pojedyncze bez dostawek;
-wyżywienie: All Inclusive Light – posiłki w formie bufetu, dodatkowe przekąski w godzinach popołudniowych
(pizza, spaghetti, słodycze). Woda mineralna cały czas do dyspozycji gości, inne napoje bezalkoholowe tylko
podczas posiłków. Lunch w dniu powrotu tuż po wyjeździe z lotniska;
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-kadra: całodzienna opieka kadry pedagogicznej (kierownik, wychowawcy, wychowawca pełniący rolę pilota,
ratownik wodny) opieka medyczna miejscowa (ambulatorium w hotelu z dyżurującym lekarzem 24h/dobę).
-ubezpieczenie: NNW i KL na czas przejazdu i pobytu oraz bagaż (nie obejmuje chorób przewlekłych
i nowotworowych)
-transport: transport na/z lotniska, przelot samolotem. Wylot z Wrocławia lub Katowic, w zależności
od zmiennej sytuacji związanej z COVID-19.

PROGRAM BUŁGARSKIE WAKACJE: uczestnicy obozu będą mieli okazję nie tylko skorzystać z udanego
wypoczynku, lecz także bliżej zapoznać się z historią i kulturą podczas wycieczek i spacerów, a także w czasie
barwnych pokazów np. wieczór bułgarski. Istotnym elementem programu będą spotkania z polskojęzycznym
rezydentem, na których będzie można się zapoznać z informacjami na temat życia, kultury i tradycji
bułgarskiej.
1 dzień: transfer uczestników na lotnisko do Wrocławia lub Katowic, przylot do Bułgarii, przejazd do hotelu,
zakwaterowanie. Plażowanie i spacer po Złotych Piaskach, kolacja, nocleg.
2 – 10 dzień:
zajęcia programowe: codzienne animacje na terenie hotelu, korzystanie z basenu, imprezy obozowe,
plażowanie, kąpiele, gry i zabawy na plaży, rozgrywki sportowe, udział w imprezach na terenie kurortu,
wycieczki autokarowe i piesze ewentualnie wycieczki fakultatywne;
wycieczka autokarowa do Warny, największego miasta i portu na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego:
Katedralna Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, czas wolny zakupy na bazarze;
JEEP SAFARI – o poranku pod hotel zajeżdżają samochody terenowe i zabierają uczestników na wycieczkę
poza pełen przepychu kurort. Z okien samochodu można podziwiać naturę kraju podróżując po górskich
wioskach oraz obserwując codzienne życie miejscowych. Podczas wypadu zaplanowany jest postój na
posiłek w lokalnej gospodzie, gdzie można się zetknąć z regionalną kuchnią, muzyką, obyczajami.
*Profesjonalna dyskoteka w klubie;
wycieczka piesza do Monastyru Aładża – (3 km od Złotych Piasków) – jeden z bułgarskich klasztorów,
wykuty w wysokich, wapiennych skałach (XIII w.); zwiedzanie muzeum mozaiki rzymskiej z antycznego
miasta.
wycieczki fakultatywne tylko dla całej grupy: Bałczik i półwysep Kaliakra – ok. 28 euro/osoba, Park
Wodny „Aquapolis” – ok. 22 euro/osoba, Delfinarium w Warnie – ok. 20 euro/osoba, wycieczka do
Sozopolu, do Nesseberu – ok. 30 euro/osoba, dyskoteki – 5 euro/osoba.
11 dzień: wykwaterowanie, śniadanie lub suchy prowiant w zależności od godziny wylotu, przejazd na
lotnisko, odprawa, wylot do Polski, przylot w godzinach popołudniowych, transfer z lotniska.
Uwaga: obowiązkowo należy posiadać dowód osobisty lub paszport. Przy składaniu wniosku proszę podać
serię i nr dowodu osobistego lub paszportu oraz datę ważności.
Informacje pod nr telefonu: 5-789 oraz 5-988;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DNIA 17.03.2021 r.
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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.
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;

