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Oferta letniego wypoczynku dla dzieci rolników 

2011 Wenecja k/Żnina 

1. Pełna nazwa Organizacji  

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy. 

2. Dokładny adres: miejscowość: 88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164/1 tel/ faks:52.3573002 

strona: www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl e-mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl  

3. Forma prawna.: organizacja społeczno – zawodowa posiadająca status Organizacji Pożytku 
Publicznego 

X organizacja non- profit/pozarządowa 

4. Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie ze statutem i aktualnym 

wypisem z właściwego rejestru) 

1. Henryk Sobczak  - Prezes Zarządu 

2. Jerzy Orczykowski  – Członek Zarządu 

5. Osoba odpowiedzialna za realizację działania Melania Grobelska tel.:516069089 

6. Planowany region/ regiony rekrutacji uczestników wypoczynku  

Województwo Kujawsko – Pomorskie: (subregion bydgoski, toruński, włocławski) 
7. Miejsce realizacji turnusów wypoczynkowych: 

Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny Wenecja 12, 88-400 Żnin należący do Przedsiębiorstwa 

Handlowo – Produkcyjnego „REKO” sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 13/4A 

posiadający stronę: www.reko.com.pl    

8. Opis programu z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej  

Utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej, regeneracja kondycji psychicznej, 
zdrowotnej i fizycznej kolonistów będzie realizowana poprzez: 
1) Wdrażanie aktywności ruchowej na świeżym powietrzu poprzez organizowanie wycieczek 

po okolicy (piesze, rowerowe, kajakowe), 

2) Organizowanie zajęć sportowych na obiektach oraz w pomieszczeniach ośrodka 

3) Inicjowanie współzawodnictwa przy zabawie, grach rekreacyjnych i sportowych 

4) Gry i zabawy świetlicowe w tym nauka tańca 

5) Masowa nauka pływania,  

Kształtowanie higieny oraz zachowań prozdrowotnych i proekologicznych poprzez: 

1) Organizowanie konkursów czystości, jako promocja zdrowego życia 

2) Pogadanki nt. uzależnień, sposobu eliminowania nałogów, przeciwdziałania narkomanii 

oraz wychowania w duchu trzeźwości. 
3) Uświadomienie o szkodliwości używek i środków odurzających 

4) Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 

5) Praktyczna nauka zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach.  

 

1. Oświadczam/ my, że informacje zawarte w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam/ my, że nie działam w celu osiągnięcia zysku. 

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Inowrocław, dnia 25 czerwca 2011r. 


