
Dzień dobry, 

 Dziękujemy za rezerwację miejsca na Półkoloniach Akademii SetPoint. 

 

W mailu znajdziemy informacje: 

 

1.Sfinalizowanie rezerwacji PŁATNOŚĆ 

a) za pomocą BONU TURUSTYCZNEGO 

b) płatność przelewem bez użycia BONU 

c)faktura, zwrot z działu socjalnego 

 

2.Co należy spakować na półkolonie 

3.Gdzie jest Zbiórka 

4.Godziny posiłków 

5.DOKUMENTY. UWAGA PRZYNOSIMY w 1 DNIU PÓŁKOLONII! NIE wysyłamy 

skanów ani nie przynosimy do siedziby firmy przed rozpoczęciem turnusu! 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI: 

 

1.PŁATNOŚĆ  

a)BONEM 

Wykorzystaj Bon Turystyczny 500 + 

w kilku prostych krokach! 

1. Zarejestruj się na platformie https://www.zus.pl/pue/rejestracja 
Rejestracja jest dostępna na 3 sposoby: 

o poprzez profil zaufany 
o poprzez Twoją bankowość elektroniczną 
o z wykorzystaniem podpisu elektronicznego 

  

2. W zakładce „Mój Bon” wypełniasz jednorazowo formularz i otrzymujesz unikalny 16 – 
cyfrowy numer- KOD OBSŁUGI PŁATNOŚCI 

 

OSOBY REALIZUJĄCE BON; 
Płatność za półkolonie 500 zł bonem i 90 zł- przelew na konto podane na stronie 
polkolonie.olsztyn.pl. 
Płatność bonem będzie odbywać się w następujący sposób; 
1. Wchodzimy na stronę; www.bonturystyczny.zus.pl 
2. Login 7238381441 
3. Hasło(zwróć uwagę na dużą pierwszą literę); hasło; Setpoint1# 

4. Wpisz swój kod obsługi płatności (kod podany przez ZUS) 
5. Wpisz kwotę. Uwaga max 500 zł na jednego Uczestnika! Nie można łączyć bonów 
rodzeństwa 
6.w zakładce opis; imię i nazwisko Uczestnika i wyraz PÓŁKOLONIA Olsztyn 2021 
7. Wyloguj się jak najszybciej! 
8.Napisz sms pod nasz numer 509239992 o treści zrealizowaliśmy bon na... imię i 
nazwisko i kwota 
Życzymy owocnych realizacji bonu! 

DANE DO PRZELEWU kwoty 90 zł 

https://www.zus.pl/pue/rejestracja


UKS AKADEMIA TENISA SETPOINT 

Olsztyn ul. Krasickiego 2 

67 1940 1076 3179 4305 0000 0000 
 

 
b) PŁATNOŚĆ BEZ BONU TURYSTYCZNEGO 

-wpłata zadatku 150 zł/osobę/turnus na 7 dni od daty zgłoszenia 

-pozostała część kwoty 440 zł na 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu 
 

DANE DO PRZELEWU: 
UKS AKADEMIA TENISA SETPOINT 

Olsztyn ul. Krasickiego 2 

67 1940 1076 3179 4305 0000 0000 

 

Po wpłacie całości za półkolonii otrzymacie Państwa Fakturę. 

 

  

c) UWAGA! W celu wystawienia faktury w TREŚCI PRZELEWU należy wpisać Imię i 

Nazwisko Uczestnika, Półkolonie  sportowe 2021, termin, miejsce V Liceum 

Ogólnokształcace.  

W Przypadku gdy Faktura ma być wystawiona na inną osobę niż dane wpłacającego należy 

w treści przelewu dodać treść: NABYWCA FAKTURY IMIĘ I NAZWISKO OSOBY NA 

KTÓRĄ MA BYĆ WYSTAWIONA FAKTURA 

 

ZAŚWIADCZENIE ZGŁOSZENIA DO KURATORIUM OŚWIATY DOSTĘPNE 

BĘDZIE NA STRONIE od dnia 28 czerwca 2021 i możliwe do pobrania na stronie 

www.polkolonie.olsztyn.pl/dokumenty 

 

  

Zapraszamy na Nasza stronę polkolonie.olsztyn.pl  gdzie znajdziemy założenia Naszych 

Półkolonii 

 W załączeniu przesyłamy: 

-Karta uczestnika (do wypełnienia i dostarczenia w 1 dniu półkolonii) 

-Regulamin/umowa ( do podpisu przez Rodzica) 

-zaświadczenie COVID19 

DOKUMENTY DOSTARCZAMY W 1 DNIU PÓŁKOLONII 

W wolnym czasie prosimy o wypełnienie  

-karty uczestnika półkolonii ( dokument niezbędny do zgłoszenia do Kuratorium Oświaty)- w Karcie 

Uczestnika Półkolonii nie ma obowiązku wypełniania rubryk przez inne osoby tj lekarz, wychowawca, 

Rodzic może wypełnić wszystkie punkty. 

-Regulaminu/Umowy 

-Oświadczenia COVID-19 

Podpisane i wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć w 1 dniu półkolonii. Po wpłacie całości za 

półkolonii otrzymacie Państwa Fakturę. 

 



  

Przesyłamy Niezbędnik Naszego Półkolonisty: 

  

1.Para obuwia na salę gimnastyczną 

  

2.Para Obuwia na kort (jakiekolwiek buty sportowe-niestety ulegną niewielkiemu 

zabrudzeniu przez grę na mączce ceglastej i nie będzie czasu na mycie przed wejściem na salę 

gimnastyczną:-)) 

 3.Kapcie, lub buty lekkie- na salę multimedialną. 

  

Prosimy o podanie śniadania Adeptowi przed przyjściem na półkolonie. Istnieje możliwość 

przyniesienia własnego śniadania- czas na 1 śniadanie do godz 8.30 (Adepci, którzy 

przychodzą przed rozpoczęciem programu). 

Ok godziny 10-10.30 będzie drugie śniadanie- drożdżówka z piekarni. 

Ok godz 14.15-14.30 jednodaniowy obiad (catering z restauracji NON SOLO). 

  

Zbiórka- WEJŚCIE LO5 DO SALI GIMNASTYCZNEJ OD STRONY boiska do piłki nożnej 

  

W razie pytań prosimy o maile lub smsy. Chętnie odpowiemy na każde pytanie!:-) 

  

Z pozdrowieniami Zespół Akademii SetPoint 

  

www.polkolonie.olsztyn.pl 

  

www.wakacyjnepodroze.pl 

  

kom 509 239 992 

 

http://www.polkolonie.olsztyn.pl/
http://www.wakacyjnepodroze.pl/

