
        
TPD Krosno - Oferta 2021 

Turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne  dla dziecka z opiekunem indywidualnym 
Miejscowość Termin  Rodzaj turnusu 

Krynica Morska „LUXUS” 26 czerwca – 10  lipca 2021  Turnus rehabilitacyjny dla rodzin z 
dziećmi 2.390,00 

Jastrzębia Góra „RAFA” 14 sierpnia -28 sierpnia 2021 Turnus rehabilitacyjny dla rodzin z 
dziećmi 2.790,00 

 

Turnusy integracyjno - wypoczynkowe dla dzieci, młodzieży, rodzin 
Miejscowość Termin  Rodzaj turnusu  
Kołobrzeg „KAMA”   

03 sierpnia - 12 sierpnia 2021 
Turnus rekreacyjno -
wypoczynkowy dla rodzin 

 
1.690,00   

Szczawnica „SOKOLICA”  11 lipca -17 lipca  2021             Turnus rekreacyjno-  
wypoczynkowy dla rodzin  

   
1.390,00 

Kolonie rekreacyjno-wypoczynkowe  dla dzieci i młodzieży 
Miejscowość Termin  Rodzaj turnusu  
Jastrzębia Góra „ZIBI”  26 czerwca - 06 lipca 2021      Kolonia rekreacyjno –wypoczynkowa 

dla dzieci i młodzieży    1.690,00 

Gdynia „CKZiU” 04 lipca - 15 lipca  2021 
13 lipca - 24 lipca  2021 

Kolonia rekreacyjno- wypoczynkowa 
dla dzieci i młodzieży 

1.490,00 
 

Kołobrzeg „U MUSIAŁA” 12 lipca -23 lipca 2021 
24 lipca -04 sierpnia 2021 

Kolonia rekreacyjno- wypoczynkowa 
dla dzieci i młodzieży  1.790,00 

Świnoujście „WARTA” 29 lipca - 09 sierpnia 2021     Kolonia rekreacyjno-wypoczynkowa 
dla dzieci i młodzieży  1.590,00  

Jarosławiec „BARKA” 31 lipca - 11 sierpnia 2021 Kolonia rekreacyjno – wypoczynkowa 
dla dzieci  i młodzieży 

1.890,00 
  

Szczawnica „SOKOLICA” 01 lipca -10 lipca 2021          Kolonia rekreacyjno- wypoczynkowa 
dla dzieci i młodzieży 1.590,00 

Krynica Zdrój  „BAŚKA”  10 lipca -19 lipca 2021             
19 lipca -28 lipca 2021           

Kolonia rekreacyjno -wypoczynkowa 
dla dzieci i młodzieży  1.390,00 

Zakopane „LEŚNIK” 
   15 lipca - 24 lipca 2021            Kolonia rekreacyjno wypoczynkowa 

dla dzieci i młodzieży 1.490,00 
 

Wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci   
Miejscowość Termin  Rodzaj turnusu  

Krosno 
 
  

05 lipca - 16 lipca 2021 
19 lipca - 30 lipca 2021 
02 sierpnia- 13 sierpnia 2021 

Półkolonia dla dzieci     550,00 
  

 
Pobyt i program rekreacyjno – wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na  
sytuację epidemiczną. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu  
i według wytycznych MZ, GIS i MEN.  
 
Szczegóły w siedzibie organizatora TPD Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 tel. 134326295, 
600385593 oraz na  stronie Internetowej www.tpdkrosno.pl    e-mail: tpdkrosno@op.pl 
 
Ważne!!! Wnioskujemy do instytucji dotujących o dopłaty do niektórych wjazdów dla 
dzieci, młodzieży i rodzin, w tym: osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
zamieszkałych na terenie Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.  

Realizujemy Bon Turystyczny !!! 


