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Szanowni Państwo! 

Przedstawiamy Państwu ofertę organizacji kolonii dla dzieci rolników w 2019 r.  

Wypoczynek organizowany jest dla dzieci, które nie ukończyły 16 lat /urodzonych po 1 stycznia 

2003 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ 

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

w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera 

rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Wypoczynek będzie miał miejsce w miejscowości Biały Dunajec 

w terminie: 21.08 - 31.08.2018r. 

Liczba miejsc: 10 

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. 

Koszt kolonii wynosi 400zł (wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych) 

 

Dokumenty niezbędne, które należy złożyć do dnia 26.07.2019: 

1. wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika  

2. wypełnione oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dla Funduszu Składkowego)  

3. oryginały zaświadczeń KRUS - indywidualnych rolników (rodziców dzieci lub ich prawnych 

opiekunów) objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie 

(jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym 

i macierzyńskim lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury/renty z KRUS) wystawione 

przez Oddziały Regionalne lub Placówki Terenowe KRUS. Na zaświadczeniu powinny się 

znaleźć m.in. następujące dane: imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania, okres 

podlegania ubezpieczeniu/pobierania renty, emerytury. Ważne jest aby dopilnować by 

zaświadczenia te były wystawione na rodziców (opiekunów) a nie dzieci. Odcinek renty lub 

decyzja np. o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem. 

 

UWAGA! Dokumenty wymienione w pkt. 1-2 do pobrania ze strony internetowej Gminy lub 

w Urzędzie Gminy Jastków – Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (pokój 30). 

Poprawnie wypełnione dokumenty wraz z kwotą 400zł należy złożyć (do dnia 26.07.2019r.) 

w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – osobą odpowiedzialną jest Kinga 

Popielarczyk. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

                                                                                                            

Z poważaniem                    

 

 


