
ZWIĄZEK  MŁODZIEŻY  WIEJSKIEJ  ZAPRASZA  dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat (cały rocznik 1998), 

których RODZIC ma ubezpieczenie lub rentę w  KRUS na TANIE  WAKACJE  DLA  DZIECI  ROLNIKÓW

w SŁAWIE NAD JEZIOREM W OŚRODKU „JANÓWKA” woj.lubuskie, gmina Sława

terminy turnusów: 29 czerwca-12 lipca 2014; 13-26 lipca 2014 , 27 lipca-09 sierpnia 2014 

            Dopłata rodzica za dziecko  470,00zł ; informacje dla zainteresowanych i rezerwacja miejsc 

u koordynatora Akcji Lato pod nr kom:605 080 922  e-mail:justynamarszalek@o2.pl lub lubuskie@zmw.pl 
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