ЕД "ЦЕНТАР" КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ - РЕКРЕАЦИЈА 2020.год.
На састанку Комисије за превенцију радне инвалидности, рекреацију и рехабилитацију, одржаном
12.12.2019. године у Крагујевцу донета је

ОДЛУКА
Рекреација запослених у ЕПС Група „Центар“ за 2020. год. организује се у регији Св.Ђорђа у
Грчкој у местима Аспровалта и Неа Врасна.
Смештај је у апартманима-студијима 1/2, 1/3 и 1/4 који се налазе у приватним вилама удаљеним од
10 до 200 метара од плаже.
У предсезони у вилама: Димитрис, Смералдо и Александра.
У постсезони у вилама: Димитрис, Смералдо, Александра, Оазис и Талиа.
Синдикат својим члановима признаје и уплаћује износ од 21.500 дин. Oстатак се отплаћује у 8
месечних рата.
У Грчку је могуће унети храну потребну за личну употребу током летовања.
У случају да има слободних места могуће је повести члана уже породице и за њега уплатити пун износ
жељене варијанте аранжмана на 8 месечних рата.

2020. год
СМЕНА ЈУН
Одредиште

Полазак
из Србије

Повратак
у Србију

Аспровалта,
Неа Врасна

21.06.

02.07.

Аспровалта,
Неа Врасна

30.08.

10.09.

Врста
смештаја

2 крев.
3 крев.
4 крев.

Цена
смештаја

26.500
21.500
19.500

Учешће
Синд.

Цена
смештаја са
учешћем
Синдиката

Доплата за
храну
полупанс

5.000,00
21.500

2020. год
СМЕНА СЕПТЕМБАР
2 крев.
26.500
3 крев.
21.500 21.500
4 крев.
19.500

5.000,00

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ МОЛБЕ ДО 24.12.2019.год.до 12 сати.
- ОГРАНАК ПОЖАРЕВАЦ - Код члана Комисије Златана Марковића тел. 064/83-06-022.
-ОГРАНАК КРАГУЈЕВАЦ - Код члана Комисије Мирослава Домановића тел. 064/85-93-361
-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВО:- Код члана Комисије Драгане Николић тел. 064/83-13-216

Смештај са
исхраном уз
учешће
Синдиката

ПОГОН СМЕД. ПАЛАНКА - Код члана Комисије Горана Ивковића тел.064/83-42-034
ПОГОН ВЕЛИКА ПЛАНА - Код члана Комисије Зоранa Матковићa тел.064/82-37-118

- Право коришћења рекреације имају сви запослени у складу са КРИТЕРИЈУМИМА.
- Приликом подношења молбе обавезно унети: тражени термин, да ли има путно осигурање,
број пасоша и ЈМБГ.
- Умањење за сопствени превоз 25€ по особи (одрасли), деца до 10 година 35€.
- Двоје деце од 3 до10 година у заједничком лежају имају попуст 40% по детету и имају седиште у
аутобусу.
- Дете од 0 до10 година у сопственом лежају остварује попуст од 20€ на цену пакет аранжмана и
има седиште у аутобусу.
- Исхрану је могуће организовати само уколико буде пријављено 25 заинтересованих у смени.
- Путно осигурање је обавезно: за све путнике који немају путно осигурање, полису колективног
путног осигурања обезбеђује синдикат.
- Пакет аранжман обухвата: превоз, коришћење клима уређаја и боравишну таксу.
- Преглед смештаја и опис дестинације, на сајту туристичке агенције АТЛАНТИК ТРАВЕЛ.

Комисија за рекреацију и рехабилитацију
радника СО ЕПС-ОДС Центар

