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OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w 2022 roku. 

 

Małopolski Kurator Oświaty na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057,  

z późn. zm.) ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 25 maja 

2022 r., na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku 

w formie powierzenia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji: 

 

część I zadania – zorganizowanie na terenie powiatu nowotarskiego stacjonarnych  

form wypoczynku dla 92 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w postaci 10-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych w miejscowości 

o walorach krajoznawczo-turystycznych: 

 

Nazwa i adres 

oferenta 
Tytuł zadania 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Miejsce i termin wypoczynku Kwota dotacji 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw  

Oświatowo-

Wychowawczych  

im. Teresy Kras 

20-307 Lublin 

ul. Kościelna 5A,  

lok. 1 

"Kolonie 

edukacyjne cz. 1" 
72 

Ochotnica Dolna 

Ośrodek Kolonijny 

BARNASIÓWKA 

34-452 Ochotnica Dolna 

os. Bibiarze 138 

I turnus  

09.08 - 18.08.2022 r.  

dla 46 uczestników 

II turnus 

19.08 - 28.08.2022 r.  

dla 46 uczestników 

138 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 



 

część II zadania – zorganizowanie na terenie powiatu tatrzańskiego stacjonarnych  

form wypoczynku dla 89 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego w postaci 10-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych w miejscowości 

o walorach krajoznawczo-turystycznych: 
 

Nazwa i adres 

oferenta 
Tytuł zadania 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Miejsce i termin wypoczynku Kwota dotacji 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw  

Oświatowo-

Wychowawczych  

im. Teresy Kras 

20-307 Lublin 

ul. Kościelna 5A,  

lok. 1 

"Kolonie 

edukacyjne cz. 2" 
72 

Bustryk 

Ośrodek Wypoczynkowy 

„HARNAŚ” 

34-521 Ząb 

Bustryk 77c 

I turnus 

18.08 - 27.08.2022 r.  

dla 89 uczestników  

133 500,00 zł 

 

Przed podpisaniem umowy oferenci zobowiązani są do przedłożenia wygenerowanego 

z bazy wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży  

(na każdy turnus) kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania organizatora wypoczynku.  

Umowy będą podpisywane od dnia 11 lipca 2022 r. po wcześniejszym telefonicznym 

ustaleniu terminu.   

 

 

Małopolski Kurator Oświaty  

/-/ 

Barbara Nowak 


