
Kolonie letnie nad Morzem Bałtyckim  

Termin: od 17 lipca do 26 lipca 2020 roku 

Organizator: Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” 

Koordynator: Krzysztof Kamiński,  tel. 501 108 750  

Lokalizacja: 82-103 Stegna, woj. pomorskie,  Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „SAWA”, ul. Wczasowa 6 

Strona internetowa ośrodka: https://www.mierzeja.pl/sawa 

Koszt: 550 zł -  w przypadku dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców objęty jest  

           ubezpieczeniem KRUS (opłaca składki, pobiera rentę lub emeryturę z KRUS). 

1300 zł - pozostali 

Warunki uczestnictwa: 

Wiek: od 8 do 16 lat (na dzień zakończenia turnusu, dziecko nie ukończyło 16 lat, jeżeli w trakcie 

turnusu kończy 16 lat wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie). 

Aktualna legitymacja szkolna. 

Wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika (wg wzoru). 

Oryginalne zaświadczenie z KRUS potwierdzające uprawnienia do świadczeń. 

Dokonanie wpłaty przelewem 550 zł na konto. 

Termin dostarczenia dokumentów i wpłaty pieniędzy: do ustalenia 

Ogólne informacje o wypoczynku letnim: 

Kolonie mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, patriotyzmu  i 

tradycji lokalnych, integrację dzieci i młodzieży, poznanie rówieśników z innych części Polski. 

Przejazd autokarem. 

Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami i balkonami.  

W ośrodku jest m.in. boisko do koszykówki i siatkówki, plac zabaw, obszerna altana ogrodowa, 

zadaszone miejsce na ognisko, grill oraz bezpłatna wypożyczalnia rowerów.  

Teren ośrodka jest ogrodzony i oświetlony. 

Dzieci otrzymają 5 posiłków dziennie. 

Uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem NNW. 

Opiekunami będą nauczyciele pracujący w szkołach na terenie powiatu janowskiego. 

W ośrodku będzie na stałe pielęgniarka. 

Program kolonii będzie obejmował pobyt na piaszczystej plaży, pływanie w morzu pod opieką 

ratownika. Wycieczki jednodniowe  do Trójmiasta: zwiedzanie Westerplatte, Długi Targ i Dwór Artusa 

w Gdańsku, okręt ORP Błyskawica, Dar Pomorza i Oceanarium w Gdyni, molo w Sopocie, wyjazd na 

Mierzeję Wiślaną, zwiedzanie obozu zagłady w Sztutowie, Malbork, Frombork i inne atrakcje - 

wszystko to w ramach pobytu. 

W ośrodku organizowane będą konkursy i turnieje. 



Jeżeli będą odpowiednie warunki pogodowe, chętni uczestnicy mogą pod opieką wychowawców 

płynąć łodzią/kajakiem/statkiem. 

Na początku lipca w Hotelu Janów w Borownicy odbędzie się spotkanie rodziców z organizatorem i 

koordynatorem kolonii, na którym ustalony zostanie punkt zbiórki uczestników wypoczynku oraz 

uzgodnione szczegóły wyjazdu (ekwipunek, buty, ubranie itp.) 

 

Uwagi: 

Ogłoszenie które zamieszczam ma charakter informacyjny. Na razie proszę  nie wpłać pieniędzy i 

nie pobierać zaświadczeń z KRUS.  

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” planuje zorganizować letni 

wypoczynek, nie mniej termin i rodzaj atrakcji może ulec zmianie. 

Bardzo proszę zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o telefoniczny kontakt na nr 

501 108 750. Można dzwonić lub wysłać SMS z informacją ile dzieci zgłaszacie, podaniem ich wieku, 

płci, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.  

Jeżeli będą chętni, nabór będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej i decyzji rządu. Wówczas 

będzie można pobrać dokumenty do wypełnienia i wpłacać pieniądze. 

 

Proszę o udostępnianie tej informacji. 

Krzysztof Kamiński 

 

Informacje w sprawie wyjazdu na kolonie można również składać  

u p. Bożeny Pikuli –pikulab@interia.pl 

 

 

 


