
 

Obóz  letni 

dla młodzieży 
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych uprzejmie informuje pracowników PRz,  
że w okresie wakacji letnich organizowany jest obóz letni dla młodzieży  

 w wieku od 14 do 18 lat (roczniki: 2001-2005) 

Miejscowość: Grecja – Gritsa-Litochoro dla 40 dzieci w terminie od 20 do 31 lipca 2019 r., tj. 12 dni. 
 

Odpłatność pracownika za pobyt dziecka na obozie młodzieżowym podano w tabeli w zależności od dochodu za 2018 r. 
(zgodnie z oświadczeniem 8B, które będzie możliwe do złożenia w systemie EOD od 01.05.2019 r.) 

Średni dochód na 1 osobę w rodzinie za 2018 rok mieści się w przedziale: Odpłatność pracownika 

do                1.200,00 zł 640,00 zł 

od                1.200,01 zł do 3.000,00 zł 740,00 zł 

powyżej     3.000,00 zł 840,00 zł 
 

Organizatorzy zapewniają: realizację programu zgodnie z ofertą ITAL-TOUR Maria Szenfeld, 62-800 Kalisz, Ks. W. Blizińskiego 4/12.  
Ramowy program znajduje się w Sekcji ds. Socjalnych i Bytowych i na stronie internetowej Sekcji. 
Karty kwalifikacyjne uczestnika obozu można będzie odebrać w dniach od 08.04. do 16.05.2019 r. w Sekcji ds. Socjalnych i Bytowych. 
Zainteresowanych pracowników Uczelni prosimy o złożenie drogą elektroniczną wniosku o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci logując się na: 

http://eod.prz.edu.pl  wypoczynek dzieci zorganizowany przez PRz w terminie od 08.05.2019 r. od godz. 8:00 do 16.05.2019 r. do godz. 14:00 oraz  
złożenie w ww. terminie w Sekcji ds. Socjalnych i Bytowych wypełnionych kart kwalifikacyjnych.  
UWAGA: Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do obozu młodzieżowego jest wcześniejsze złożenie w systemie EOD oraz dostarczenie do 
Sekcji ds. Socjalnych i Bytowych podpisanego wydruku wniosku – oświadczenia pracownika o dochodach za 2018 r. (zał. nr 8B) .  
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń w systemie EOD. Odpłatność za obóz należy wpłacić na konto 
ZFŚS Politechniki Rzeszowskiej nr: 75 1240 2614 1111 0000 3958 6490  od 20.05 do 28.05.2019 r. 
Spotkanie organizatora z rodzicami odbędzie się na ok. 2 tygodnie przed terminem wyjazdu. Data i godzina zebrania zostaną podane w terminie 
późniejszym po zakończonej rekrutacji. Rezygnację z obozu prosimy zgłaszać do dnia 10.06.2019 roku.   

http://eod.prz.edu.pl/

