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КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРЕ ПО КОЈИМА ЋЕ СЕ ЗАПОСЛЕНИ ОГРАНКА ТЕНТ УПУЋИВАТИ НА РЕКРЕАЦИЈУ У ТОКУ 2020.ГОДИНЕ

-

Право на коришћење рекреације имају сви запослени у Огранку ТЕНТ.
Запослени који користи рекреацију може у изузетним случајевима у истој години користити и рехабилитацију.
Програм рекреације ће се одвијати у периоду мај-октобар 2020.године у складу са расположивим смештајним капацитетима.
Подношење пријаве се врши лично у просторијама синдикалне организације Синдиката ЕПС ТЕНТа којој запослени припада, или на којој је
лоциран.
- - Пријаве за запослене чланове сменског синдиката и запослене који нису чланови синдиката ће се обављати искључиво у просторијама
Синидката ЕПС ‘’ТЕНТ’’
- Запослени се изјашњава и опредељује за одређену дестинацију, као и за термин коришћења рекреације, али коначну одлуку о терминима
упућивања доносе директори Огранка ТЕНТ и директори делова Огранака ТЕНТ или лица која они овласте (непосредни руководиоци), уз
уважавање процеса рада, као и жеље и могућности запослених.
- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да спискове запослених који се пријаве за рекреацију достави надлежним службама како би се благовремено
обавила процедура неопходна за одобравање плаћеног одсуства запосленог.
- У случају спречености да користи рекреацију, запослени је дужан да благовремено, у року од најмање 7 дана пре термина за одлазак,
писмено обавести надлежну синдикалну организацију односно друго овлашћено лице;
- У случају да запослени из неоправданих разлога и без обавештења синдиката напусти објекат пре времена у односу на период на који је
упућен сноси трошкове рекреације у целокупном износу и губи право коришћења рекреације у наредних три године.
- За рекреацију нема организованог превоза.
- Запослени учествује у трошковима рекреације са 40% укупног износа ван сезоне, односно 50% укупног износа у периоду јули и август( у
сезони ), обуставом од зараде у 12 до 16 полумесечних рата, а остатак до пуног износа иде на терет синдиката.
- Максимална призната цена аранжмана за запосленог је 50.000,00 динара.
- Услуге коришћења рекреације имају и чланови уже породице запосленог(брачни друг и деца запосленог, односно усвојеници запосленог као
и лица која запослени издржава), с тим да запослени плаћа пун износ за чланове уже породице, обуставом од зараде до краја календарске
године.
- Запослени не може коришћење рекреације на своје име уступити било ком другом лицу.
- Све додатне информације се могу добити на телефоне: Синдикат ТЕНТ: 011/8754-940,Синдикат ТЕК:011/8162-162, Синдикат ТЕМ :
064/8852694
*По завршеном пријављивању, Комисија за рекреацију и рехабилитацију одлучује који ће се радници упутити на рекреацију а предност ће
имати радници по следећим критеријумима:
1. Радници који нису користили рекреацију у последње 2 године
2. Радници са више радног стажа
3. Радници који раде на радном месту са повећаним ризиком.
На основу понуда које су достављене Синдикату ЕПС ТЕНТ од стране туристичких центара запослени се могу определити за један од наведених
центара по истакнутим условима.
1.

ГРЧКА – БАНБУС ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ( www.banbus.com.rs)
БУДВА : ХОТЕЛ „БАНБУС“
Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције Банбус да изаберу термин и дестинацију коју желе из понуде. Рок за пријављивање
није ограничен а зависи од попуњености капацитета.
Неопходно је да запослени ЛИЧНО, одласком у агенцију, или путем телефона 011/3625555, изврше предрезервацију жељене дестинације.
Агенција ће Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на основу чега ће синдикат послати овлашћеном лицу
(непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се одобри плаћено одсуство. Запослени лично прибавља сагласност за
плаћено одсуство и доставља га кадровској служби како би му се издало решење о плаћеном одусуству а истовремено и туристичкој агенцији
потврдила резервација.
2.
TУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ‘’HEDONIC’’TRAVEL (www.hedonictravel.rs )
Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције HEDONIC да изаберу термин и дестинацију коју желе из понуде. Рок за
пријављивање није ограничен а зависи од попуњености капацитета.
Неопходно је да запослени ЛИЧНО, одласком у агенцију(Гаврила Принципа 52, Београд), или путем телефона 011/366-44-55, 011/366-00-22,
изврше предрезервацију жељене дестинације. Агенција ће Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на основу
чега ће синдикат послати овлашћеном лицу (непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се одобри плаћено одсуство.
Запослени лично прибавља сагласност за плаћено одсуство и доставља га кадровској служби како би му се издало решење о плаћеном одусуству
а истовремено и туристичкој агенцији потврдила резервација.
3.
ЧАЊ – ХОТЕЛ БАБОВИЋ
Запослени могу у складу са понудом Хотела „Бабовић“ да изаберу термин из понуде. Рок за пријављивање није ограничен а зависи од
попуњености капацитета.Неопходно је да запослени ЛИЧНО, позивом на број 0038269584834 изврше предрезервацју жељеног термина и
одређене смештајне јединице на основу чега ће Хотел „Бабовић“ Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на
основу чега ће синдикат послати овлашћеном лицу (непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се одобри плаћено
одсуство. Запослени лично прибавља сагласност за плаћено одсуство и доставља га кадровској служби како би му се издало решење о плаћеном
одусуству а истовремено и Хотелу „Бабовић“ потврдила резервација.
Смештајни капацитети и понуда хотела се могу погледати на сајту хотела www.hotelbabovic.me
4.ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „VUJOVIĆ TRAVEL“ (www.vujovictravel.co.rs)
Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције Vujović Travel да изаберу термин и дестинацију коју желе из понуде. Рок за
пријављивање није ограничен а зависи од попуњености капацитета.
Неопходно је да запослени ЛИЧНО, одласком у агенцију(Милоша Обреновића 110, Обреновац), или путем телефона 011/87-27-704 изврше
предрезервацију жељене дестинације. Агенција ће Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио.
5.
6.
7.
8.

СОКОБАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“9. ЗЛАТИБОР – ХОТЕЛ ЗЕЛЕНКАДА
СОКОБАЊА – АПАРТМАНИ КАСКАДЕ И ПАНОНИЈА10.
ЗЛАТАР - XОТЕЛ„ЗЛАТАРСКИ ЗЛАТНИК“
ВРЊАЧКА БАЊА- ХОТЕЛ „БАНБУС“ (БОРЈАК)11.ПАЛМА – ЈАЗ www.palmajaz.com
ЗЛАТИБОР- АПАРТМАНИ „МИНА“12. ИВАЊИЦА

СИНДИКАТ ЕПС ТЕНТ

