
 

 

Oferta kolonijna 2012r. 

 

Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  

im. Grzegorza Kolosy 

 

Na stronie internetowej Fundacji Kolosy, dostępne są 

szczegółowe informacje o organizowanych turnusach. 

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się 

z ciekawą ofertą.   

 

http://www.fundacja-kolosy.org.pl/index.php/akcja-letnia 

 

 

 



REGULAMIN "LATO 2012" 
 

ZASADY ORGANIZACYJNO - FINANSOWE AKCJI WYPOCZYNKOWEJ  
FUNDACJI NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY REGIONU  

ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IM.GRZEGORZA KOLOSY 
 

 

 1. Ilość miejsc kolonijno-obozowych wynosi ok. 2500 - z chwilą ukazania się oferty kolonijnej 
można dokonywać rezerwacji miejsc. 

 2. Uprawnionymi do korzystania z kolonii Fundacji są dzieci w wieku od 7 do 16 lat.  
 3. Uprawnionymi do korzystania z obozów młodzieżowych jest młodzież w wieku od 16 do 19 lat. 
 4. Fundacja ustala dofinansowanie (do 1 skierowania kolonijnego) w wysokościach zgodnych  
 z poniższymi kryteriami: 
 400,-zł. - dzieci ze szkół podstawowych, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, 
                     dzieci z Domu Dziecka lub z rodziny zastępczej (w przypadku wyjazdu do ośrodka  
          zlokalizowanego na terenie województwa śląskiego – Istebna, Zwardoń, Brenna, Ustroń); 
     350,-zł. - pozostałe dzieci ze szkół podstawowych (w przypadku wyjazdu do ośrodka  
          zlokalizowanego na terenie województwa śląskiego – Istebna, Zwardoń, Brenna, Ustroń); 
 

 200,-zł. - dzieci ze szkół podstawowych, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, 
          dzieci z Domu Dziecka lub z rodziny zastępczej (ośrodki spoza województwa śląskiego); 
 150,-zł. - pozostałe dzieci ze szkół podstawowych (ośrodki spoza województwa śląskiego). 
 

UWAGA!  Dofinansowaniem objęte są dzieci wyłącznie ze szkół podstawowych województwa śląskiego. 
 

 5. Fundacja nie dotuje kolonii dla dzieci gimnazjalnych oraz obozów młodzieżowych. 
 6. W przypadku nie spełnienia warunków z punktu 4, wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia 

pełnej wysokości skierowania kolonijnego. 
 7.Wnioskodawca zobowiązany jest przy dokonaniu rezerwacji do wpłacenia zaliczki w wysokości 

10% ceny skierowania (10% pełnego kosztu kolonii). Zaliczka nie ulega zwrotowi w przypadku 
rezygnacji. 

 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia karty kolonijnej lub obozowej w Biurze Fundacji  
(Katowice, ul. Floriana 7, pok. 202) w terminie do dnia 31 maja 2012 r. (obowiązuje fundacyjna 
karta kolonijna).  

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o ubezpieczeniu ZUS RMUA  
 (z miesiąca poprzedzającego miesiąc wyjazdu dziecka na kolonie). W przypadku braku 

zaświadczenia Wnioskodawca zobowiązany jest pokryć koszty ewentualnego leczenia dziecka 
podczas trwania turnusu kolonijnego. 

10.Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia należności za skierowanie kolonijne w terminie  
 do dnia 11 czerwca 2012 r. - przelewem, na konto Fundacji: ING Bank Śląski Oddział 

Katowice, nr 44105012141000000700016306 (wraz z dołączoną listą nazwisk, które obejmuje 
kwota przelewu) lub bezpośrednio w kasie Fundacji (Katowice, ul. Floriana 7, pok. 202). 

11.Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich płatności w wysokości i terminach 
ustalonych (pkt. 7,10) oraz zapłacenia ustawowych odsetek wynikłych z niedotrzymania 
regulaminowych terminów wpłat. 

12.Fundacja na potwierdzenie wysokości zobowiązania finansowego wnioskodawcy wystawia  
 rachunek (na życzenie klienta). 
13.Wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ewentualnej rezygnacji  

z udziału w koloniach lub obozie najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, 
którego dotyczy wniosek. 

14.Fundacja w przypadku braku pisemnego złożenia rezygnacji (o której mowa w punkcie 13) lub 
niedotrzymanie terminu przewidzianego na jej złożenie  - obciąży rezygnującego: 
- kwotą 20 % ceny skierowania – jeżeli rezygnacja nastąpiła 20 dni przed rozpoczęciem turnusu, 
- kwotą 50 % ceny skierowania – jeżeli rezygnacja nastąpiła 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

15. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez uczestnika 
kolonii w trakcie trwania turnusu. 

16. Fundacja nie odpowiada za rzeczy wartościowe, które są w posiadaniu kolonistów w trakcie 
trwania turnusu kolonijnego. 

17.Wnioskodawca zbiorowy zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia końcowego rozliczenia 
obejmującego zbiorowe zestawienie wykorzystanych miejsc oraz ewentualnych źródeł 
dofinansowania do poszczególnych skierowań kolonijnych tj. dofinansowania z zakładu pracy, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, itp. (punkt nie dotyczy wnioskodawców indywidualnych). 

18.Wszelkie reklamacje wynikłe z uczestnictwa w koloniach (o których mowa w niniejszym 
Regulaminie) rozpatrywane będą  -w nieprzekraczalnym terminie-  do dnia 17 września 2012r. 

 

 
  ZARZĄD FUNDACJI 


