
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LINI UDOSTĘPNIA INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ KOLONII 

DLA DZIECI ROLNIKÓW W ROKU 2021 

UWAGA: 

TERMIN ZGŁASZANIA CHĘCI UCZESTNICTWA DZIECKA W KOLONII 

DO  7 CZERWCA 2021 R. 

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NUMEREM TELEFONU: 

PRACOWNICY SOCJALNI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINI 

 513-541-366 lub 58 676-85-82 

 

 

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania kolonii dla dzieci rolników, całkowity koszt tych kolonii wynosi 

1150 zł. 

W tej chwili mamy już przyznaną dotację przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, dla 100 dzieci,                                        

w kwocie 250 zł na dziecko. Oczekujemy jeszcze na decyzję Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

o przyznaniu dotacji w kwocie 750 zł. Tym samym łączna kwota uzyskania dotacji wynosić będzie 1000 zł. 

Do zapłaty przez Rodziców pozostanie kwota 150 zł. 

MIEJSCE KOLONII: 

Biały Dunajec k/Zakopanego, Ośrodek kolonijny „Anna”, termin: 23.07.2021 – 01.08.2021 r. 

Zapewniamy pełną organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy Linia), zakwaterowanie i 

wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki 

higieniczne, dezynfekcje i ochrony osobistej dla dzieci. 

Nasze kolonie spełniają wszystkie wymagania sanitarne. Wdrożyliśmy zalecenia zawarte  w „Wytycznych GIS, MZ i 

MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży”, będziemy również na bieżąco dostosowywać nasze wyjazdy do 

aktualnej sytuacji epidemicznej i wytycznych odpowiednich służb. 

Podkreślamy, że jako duży organizator kolonii, jesteśmy pod stałą kontrolą sanepidu, straży pożarnej, kuratoriów oświaty, 

Funduszu Składkowego itd. 100% naszych turnusów dla dzieci rolników jest kontrolowanych przez te służby. 

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ                                          

Z DOFINANSOWANIA: 

1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2005 r. (wiek – do 16 lat) 

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS 

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno – rentowym oraz 

wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. 

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania 

kolonii 

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS 

3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: 

1. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. Karta uczestnika (4 strony) 


