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KRIR/JP/ 1225/21

Warszawa, 2021-12-30
Pani
Urszula Solińska-Marek
Dyrektor
Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych złożyło ofertę
konkursową do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na
zorganizowanie zimowiska w czasie ferii w 2022 roku. Będą to 8-dniowe zimowiska
dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od dnia 01 stycznia
2006 i których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone
w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz
chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do
świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź
emeryturę, w okresie jakim jest organizowane zimowisko - konieczne jest zaświadczenie
z KRUS wzór w zał.
W załączeniu przesyłam propozycje KRIR organizacji zimowiska z 5 – dniową
jazdą na nartach w czasie tegorocznych ferii zimowych dla 30 uczestników z Państwa
województwa, w górach w Białym Dunajcu. W sytuacji niesprzyjającej pogody do jazdy
na nartach zostanie uzupełniony program turystyczny.
Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł (siedemset
złotych) i należy jej dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul.
Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa nr BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z
dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu.
W ramach kosztów uczestnik zimowiska ma zapewnione:
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- opiekę pedagogiczną i medyczną,
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- program w tym jazdę na nartach z instruktorem (5 dni po 2 godz. dziennie, wypożyczenie
sprzętu i karnety w cenie)
- ubezpieczenie,
- transport na zimowisko i z powrotem do miejsca zbiórki.
W związku z tym proszę o jak najszybsze potwierdzenie (najpóźniej do 13 stycznia 2022
r.), chęci współorganizacji przez Państwa Izbę, zimowego wypoczynku dla dzieci rolników,
informację o ilości wykorzystanej przez Państwa liczby uczestników i wskazanie osoby z biura
izby, która będzie

odpowiedzialna za sprawy organizacyjne związane z zimowiskiem –

szczegóły zostały zawarte w informacji dla koordynatora (w zał. )
Na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach dotyczących
organizacji zimowisk.
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt – tel. 668 348 948.
Z poważaniem
Z-CA DYREKTORA
Biura Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych

Jolanta Pisarska
Zał.
1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
2. Program zimowiska,
3. Regulamin zimowiska,
4. Wzór listy uczestników,
5. Wzór zaświadczenia z KRUS,
6. Karta kwalifikacyjna,
7. Lista – co należy zabrać,
8. Ankieta kwalifikacji z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez FSUSR,
10. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika,
11. Informacja dla koordynatora.

