
NR ZGŁOSZENIA:
[459/POM/L-2020]

data umieszczenia zgłoszenia w bazie
wypoczynku:

2020-05-07

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży

A. Dane ogólne

1. Organizator wypoczynku

Szkoła lub placówka

Przedsiębiorca
wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 187)

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu niezarobkowym
Osoba prawna

Jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Osoba fizyczna

inna niż powyżej, organizująca wypoczynek w celu zarobkowym, jeżeli organizowany
wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Osoba prawna

Jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej

Nazwa/imię i nazwisko TAX S.C. JAKUB RUTKIEWICZ MARTA RUTKIEWICZ

Adres siedziby/zamieszkania(województwo, powiat,
gmina, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy)

Runowo 23
76-230 POTĘGOWO
słupski pomorskie

Adres do korespondencji, jeżeli jest innny niż adres
zamieszkania

PAŁAC POD BOCIANIM GNIAZDEM RUNOWO 23
76-230 POTĘGOWO pomorskie

Numer telefonu 602445113

Numer faksu 598115149

Adres poczty elektronicznej (e-mail) biuro@runowo.pl

Numer identyfikacyjny REGON (jeżeli posiada) 330361290

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) (jeżeli
posiada) nie dotyczy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (jeżeli
posiada) 6691342142

Numer zaświadczenia o wpisie do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych (jeżeli posiada)
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2. Forma wypoczynku

kolonia

zimowisko

obóz

biwak

inna forma wypoczynku

3. T ermin wypoczynku

Od dnia (dd/mm/rrrr) 29/06/2020 do dnia (dd/mm/rrrr) 09/07/2020

4. Lokalizacja wypoczynku

Adres

Ośrodek Pałac pod Bocianim
Gniazdem
Runowo 23
76-230 Runowo / POTĘGOWO
słupski pomorskie

Informacja o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku
dostępu do opieki medycznej

5. Informacje o liczbie uczestników wypoczynku

5a. Łączna liczba uczestników wypoczynku, w tym: 105

- powyżej 10 roku życia 60

- poniżej 10 roku życia (i w wieku 10 lat ) 45

5b. Niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: 0

5c. Dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (w szczególności o uczestnikach ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

dzieci i młodzież
pełnosprawna

6. Ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku

Przyjazd na kolonie i obóz. Dzień 1 Sprawdzenie stanu zdrowotności uczestników, przydział do pokoi, domków i
namiotów zgodnie z programem uczestników. Szkolenie BHP, zasady postępowania, Kolacja zgodnie z
obowiązującymi zasadami, nocleg. Ramowy program dzienny: 7.30 pobudka i toaleta poranna 8.00 - 9.00 śniadanie w
bezpiecznych grupach 10.00 zajęcia w grupach - Obóz - kolonia jeździecka, obóz Adrenalina Team i Mali Giganci.
13.00 Toaleta przedobiednia 13.30 obiad i sjesta poobiednia 15.00 zajęcia w grupach 18.30 kolacja 19.00 zajęcia
wieczorne i toaleta wieczorna 22.00 cisza poobiednia. Poszczególne podgrupy realizują programy: Wakacje w siodle -
Profesjonalny obóz jeździecki z odznakami PZJ 2020 Ponad 30 godzin Teorii, Praktyki i jazdy w Stajni Pałac Runowo
Zajęcia teoretyczne Prowadzone są przez kadrę ośrodka w tym, specjalistów do spraw hodowli koni lub lekarza
weterynarii lub kowala i instruktorów. Obejmują m.in multimedialne wykłady: BHP - zapoznanie się z organizacją stajni
i końmi; przydział do opieki i pielęgnacji. Ogólna budowa i zasady żywienia konia; maści, rasy i typy koni; podstawowe
chody; budowa siodła i ogłowia; prawidłowy dosiad i wiele innych. Zajęcia przygotowujące do odznaki Jeżdżę Konno
PZJ.Zajęcia Praktyczne Odbywają się podczas całego dnia. Podział na grupy zaawansowania następuje w dniu
przyjazdu po uprzednim sprawdzeniu umiejętności jeździeckich przez instruktorów ośrodka. Zajęcia każdorazowo są
dostosowywane do umiejętności uczestników i mogą być modyfikowane. Adrenalina Team kolonia i obóz młodzieżowy
z elementami survivalu to propozycja dla dzieci i młodzieży spragnionej wrażeń i adrenaliny. Podczas pobytu
uczestnicy wezmą udział w szeregu atrakcji i zostaną postawieni przed wieloma wyzwaniami, którym będą musieli
sprostać. W nagrodę po wykonaniu zadania dostaną odznakę za sprawność. W lesie z mapą, na poligonie z
paintballem, na wodzie w kajaku i tratwie, czekać ich będzie wspaniała zabawa. Zakwaterowanie w domkach, pałacu
lub namiotach. Mali Giganci oraz Letni Obóz Piłkarski Specjalnie przygotowany program dla najmłodszych,
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pozwalający bezstresowo poznać świat kolonii, przyrody i odkryć różne swoje umiejętności. Warsztaty rozwoju
osobistego poprzez zabawę wykształcą samodzielność i pewność siebie. Jest to również idealny program dla osób
kochających zwierzęta.


