FERIE W BIAŁYM DUNAJCU
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla
dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Wypoczynek organizowany jest dla dzieci w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 roku),
których co najmniej jedno z rodziców 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 polskich górach, w Białym Dunajcu: 15.02. – 24.02.2016r.
Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 900,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.
Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 200,00 zł.
Zainteresowanych rodziców zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
w terminie do 8stycznia 2016 roku w celu zgłoszenia deklaracji udziału dziecka w zimowisku.

PROGRAM WYPOCZYNKU:









Narty i snowboard - nauka i doskonalenie jazdy z instruktorem: zapewniamy sprzęt i karnety na
stok (2 razy podczas pobytu)
Zwiedzanie zabytków budownictwa regionalnego
Wycieczka do Zakopanego: Kompleks Skoczni Narciarskich, Krupówki, Muzeum Tatrzańskie
Wycieczka na Wiktorówki - Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Tatr
Wycieczka piesza na Gubałówkę (o ile pozwolą warunki atmosferyczne)
Zabawy w Aquaparku
Realizacja programu profilaktycznego
Ogniska, zabawy na śniegu, dyskoteki i inne atrakcje

W CENIE ZIMOWISKA GWARANTUJEMY:











Bogaty program turystyczny i kulturalny
Sprzęt narciarski, karnety oraz opiekę instruktora na stoku
Zakwaterowanie
Transport autokarowy
Wyżywienie (5 posiłków dziennie)
Opiekę wykwalifikowanej kadrypedagogicznej
Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
Ubezpieczenie NNW - SignalIduna
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
Transport autokarowy w czasiewypoczynku

ZAKWATEROWANIE
Biały Dunajec...
To niewielka miejscowość położona u podnóża Tatr i sąsiadująca z Zakopanem. Malowniczy widok na Tatry,
bliskość miasta Zakopane sprawiają, że miasteczko cieszy się ogromną popularnością. Miejscowość leży przy
spływie Zakopianki z Porońcem, który daje początek rzece Biały Dunajec. Tradycyjne, stylowe budownictwo,
niepowtarzalny góralski folklor zapraszają do odwiedzenia Białego Dunajca.
Oferujemy zakwaterowanie w prywatnym pensjonacie. Budynek murowany w bardzo dobrym stanie
technicznym. Pokoje 2-6 osobowe w pełni wyposażone. Łazienki w pokojach i na korytarzach. Posesja
ogrodzona posiada własną kuchnię, świetlicę, pomieszczenia socjalne.
Obiekt spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciw pożarowej, warunków higienicznosanitarnych oraz ochrony środowiska.

