
 

 

 

Fundacja Ratujmy Życie, Bartosze 10c, 19-300 Ełk,  

zaprasza dzieci i młodzież na 14-dniowe 

KOLONIE LETNIE 2014 w Sztutowie nad morzem 

 

Wypoczynek dotyczy dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców bądź prawnych 

opiekunów jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS 

 

Terminy kolonii: 

11 sierpnia – 24 sierpnia 

 

Miejsce kolonii: 

Sztutowo: Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „ALGA”  Alicja Felska,  

ul. Gdańska 47a, 82-110 Sztutowo (www.alga.mierzeja.pl) 

 

 

 

Warunki uczestnictwa dziecka w kolonii: 

Wiek uczestnika: 7-16 lat 

Pełna dokumentacja (dostępna na stronie 

https://www.facebook.com/ratujmyzycie) 

o Poprawnie wypełniona i podpisana karta 

kwalifikacyjna uczestnika, 

o Podpisany przez rodzica/opiekuna oraz 

uczestnika kolonii regulamin kolonii, 

o Oryginał zaświadczenia z placówki terenowej 

KRUS o podleganiu przez rodzica/opiekuna 

pełnemu ubezpieczeniu KRUS jako rolnik 

(także jako współmałżonek/domownik) 

Wniesienie opłaty w wysokości 450 zł na konto 

Fundacji Ratujmy Życie: 

16 1020 4724 0000 3502 0089 4469 tytułem: 

„KOLONIE 2014 - imię i nazwisko dziecka” 

 

Kompletną dokumentację należy przesłać na adres: 

Fundacja Ratujmy Życie 

Skrytka pocztowa nr 33 

12-250 Orzysz 

 

KONTAKT: 734-159-718,  

e-mail: kolonie2014@wp.pl 

 

Gwarantujemy: 

5 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja) lub prowiant w trakcie wycieczek 

Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym (obiekt chroniony, 

zamknięty na wyłączność kolonii) 

Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej 

i ratowników oraz pomoc lekarską na wezwanie 

Ubezpieczenie NW 

Transport na miejsce wypoczynku ze wskazanego miejsca i powrót 

Atrakcyjny program edukacyjny, kulturalno-oświatowy oraz 

w zakresie promocji i profilaktyki prozdrowotnej (pierwsza pomoc, 

bezpieczeństwo w rolnictwie, zdrowe odżywianie), zajęcia 

sportowo-rekreacyjne (kryta hala sportowa, pełnowymiarowy basen 

na terenie ośrodka do wyłącznej dyspozycji kolonistów z opieką 

ratownika wodnego, bowling), wycieczki do rezerwatów, nad 

morze, rejs statkiem po Morzu Bałtyckim, wycieczka Kolejką 

Wąskotorową po Mierzei Wiślanej, ogniska, dyskoteki 

z profesjonalnym DJ-em 

Nowy program szkoleń z pierwszej pomocy dla wszystkich, którzy 

uczestniczyli już w wypoczynku organizowanym przez Fundację 

Ratujmy Życie 

Certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy 

Kurs nauki pływania zakończony możliwością uzyskania karty 

pływackiej 

Dobrą zabawę i miło spędzony czas 

 
 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10.07.2014 

Istnieje możliwość uczestnictwa w wypoczynku dzieci spoza KRUS za pełną odpłatnością. 

http://www.alga.mierzeja.pl/
https://www.facebook.com/ratujmyzycie

