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РЕКРЕАЦИЈА

2016.

-

КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРА

По којима ће се запослени Огранак ТЕНТ упућивати на рекреацију у току 2016.године.
право на коришћење рекреације имају сви запослени у Огранку ТЕНТ;
запослени који користи рекреацију не може у истој години користити и рехабилитацију;
програм рекреације ће се одвијати у периоду јун - октобар 2016.год. у складу са расположивим смештајним
капацитетима;
подношење пријава се врши ЛИЧНО у просторијама синдикалне организације којој запослени припада или на којој
је лоциран;
КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 28.АПРИЛ 2016.ГОДИНЕ;
НАПОМЕНА: ПРИЈАВЕ ЗА БЕЧИЋЕ, БУДВУ И ЧАЊ ЋЕ СЕ ПРИМАТИ ДО ПОПУНЕ КАПАЦИТЕТА КОЈИ СУ ОГРАНИЧЕНИ
И ДЕФИНИСАНИ НА СВАКОЈ ПРИЈАВИ. ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ ЗА ЈЕДНУ ОД ОВЕ ТРИ ДЕСТИНАЦИЈЕ
НЕОПХОДНО ЈЕ ОДМАХ ПРОВЕРИТИ ПРЕОСТАЛЕ СЛОБОДНЕ КАПАЦИТЕТЕ НА 011/8162162 ИЛИ 064/8409679
запослени се изјашњава и опредељује за одређену дестинацију као и за термин коришћења рекреације, али
коначну одлуку о терминима упућивања доносе непосредни руководиоци или директор уз уважавање процеса рада
као и жеље и могућности запосленог;
при изјашњавању и одабиру термина запослени је дужан да:
а) уколико ради у сектору одржавања не опредељује се за термине када је предвиђен ремонт делова постројења у
којем унапред зна да ће његово ангажовање бити неопходно,
б) уколико ради у сектору производње не опредељује се за термине у којима се предвиђа режим рада блокова у којима
ће његово ангажовање бити неопходно;
синдикат је у обавези да на основу упутства директора за производњу, корпоративне послове и финансија и
комерцијале, спискове свих запослених који су се пријавили за рекреацију достави одређеним службама како би се
благовремено обавила процедура одређивања термина коришћења;
по достављању спискова из претходног става, у року од 7 дана, синдикату се достављају спискови са одобреном и
утврђеним терминима у којима се запослени упућују на рекреацију;
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 за онолико дана колико је раније
напустио и губи право коришћења и рекреације и рехабилитације у наредне две године;
превоз се организује искључиво само за запослене у унапред утврђеним терминима за дестинације у Србији;
за превоз у Црној Гори и Грчкој запослени сами сносе трошкове превоза;
уколико у међувремену дође до укидања права превоза за рекреацију од стране Послодавца, трошкове превоза ће
запослени сносити лично;
запослени могу да пријаве и чланове уже породице за коришћење рекреације и у њиховим трошковима учествује
100% са могућношћу плаћања до краја 2016.године;
за чланове уже породице неће бити организованог превоза;
запослени не може у своје име на рекреацију упутити било које друго лице.
Све додатне информације запослени могу добити у својим синдикалним организацијама.
У СЛУЧАЈУ ОТКАЗА КОРИШЋЕЊА ПО ОВОЈ ПРИЈАВИ НАКНАДА ШТЕТЕ СЕ УТВРЂУЈЕ:
-

ОТКАЗ СЕ МОРА ДАТИ У ПИСАНОЈ ФОРМИ

-

ОТКАЗ ДОСТАВЉЕН 14 ДАНА ПРЕ ПОЛАСКА НЕЋЕ ПОВЛАЧИТИ БИЛО КАКВЕ КАЗНЕНЕ САНКЦИЈЕ И НАПЛАТУ

-

ОТКАЗ ДОСТАВЉЕН МАЊЕ ОД 14 ДАНА ПРЕ ПОЛАСКА ПОВЛАЧИ НОВЧАНУ КАЗНУ ОД 30% ОД УКУПНЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА

-

ОТКАЗ ДОСТАВЉЕН ДВА ДАНА ПРЕД ПОЛАЗАК ИЛИ УКОЛИКО СЕ НЕ ОТПУТУЈЕ НА УГОВОРЕНУ ДЕСТИНАЦИЈУ ПОВЛАЧИ НОВЧАНУ
КАЗНУ ОД 100% УКУПНЕ ЦЕНЕ БОРАВКА.

На основу понуда које су достављене Синдикату ПД ТЕНТ од стране туристичких центара запослени се
могу определити за један од наведених центара по истакнутим условима.
1.
„ЗЛАТИБОР“ ЧИГОТА
Термини: почев од 02.06.-12.06. и надаље на сваких 10 дана закључно са сменом од 20.10.-30.10.
Цена: за запослене: 9.600,00
за трећа лица: 32.000,00
Доплата за једнокреветну је 8.000,00 за десет дана
Услуга на бази пуног пансиона (доручак и вечера шведски сто , ручак избор јела)
У цену је урачунато коришћење базерна и теретане. Боравишна такса и осигурање се плаћају на рецепцији хотела и износи
130,00 по дану и особи.
Пријава до 28. априла 2016.
2.
ИВАЊИЦА
Термини: почев од 04.06.-14.06. и надаље на сваких 10 дана закључно са сменом од 02.10.-12.10.
Цена: за запослене: 5.970,00
за трећа лица: 19.900,00
Доплата за једнокреветну је 5.900,00 за десет дана
Услуга на бази пуног пансиона, смештај у реновираним собама са кабловском ТВ и бежичним интернетом.
Боравишна такса и осигурање се плаћају на рецепцији и износи 68,00 по дану и особи.
Пријава до 28. априла 2016.
3.
СОКО БАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“
Термини почев од 06.06.-16.06. и надаље на сваких 10 дана закључно са сменом од 14.10.-24.10.
Цена: за запослене: 8.100,00
за трећа лица: 27.000,00
Цена обухвата: смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона, 1 улазница за базен Соко терме, 3 излета до Озрена, Wifi,
промена пешкира и постељине на 5 дана .
У цену није урачунато: боравишна такса која се плаћа на рецепцији хотела, 70,00 по дану и особи.
Попуст за децу:
До 2 године гратис
Деца од 2-7 године која деле лежај са једним од родитеља у двокреветној соби имају попуст од 50%
Деца од 2-7 година која користе сопствени лежај плаћају 70%
Доплата за 1/1 собу иззноси 70% од понуђене цене
Пријава до 28. априла 2016.

СОКО БАЊА – АПАРТМАНИ КАСКАДЕ И ПАНОНИЈА
Термини: почев од смене 06.06.-16.06. и надаље на сваких 10 дана закључно са сменом од 14.10.-24.10.
4.

Цена : за запослене: 8.400,00
за трећа лица : 28.000,00
Цена обухвата смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона
Цена не обухвата боравишну таксу која се плаћа на рецепцији и износи 70,00 дневно по особи.
Смештај је у 1/2 , 1/3 и 1/4 апартманима категорије 4*, садрже кухињу , кабловска ТВ, Wifi, клима, тераса и room сервис.
Пријава до 28. априла

5.

ЧАЊ – ВИЛА БАБОВИЋ
Термин од : 20.06.-30.06

од: 29.08.-08.09.

Цена : за запослене - 10.240,00
за запослене: 9.728,00
за трећа лица – 25.600,00
за трећа лица: 24.320,00
Цена обухвата: Смештај од 10 ноћења,исхрана на бази полупансиона – доручак шведски сто, вечера понуђена 3 јела+
десерт, ТВ и Wifi у кафе бару, све собе имају фрижидер, климу.
Смештај у 1/2 , 1/3 и 1/4 собама.
У цену није урачунато: боравишна такса коју корисник плаћа на рецепцији хотела 1,5eur по особи дневно, за децу од 2-12
година 0,5 eur по дану, за децу од 12-18 година 1 eur по дану и превоз.
Постоји могућност организованог превоза са отплатом цене повратне карте на рате.
Попусти за децу:
До 2 године гратис
Деца од 2-7 године која деле лежај са једним од родитеља у двокреветној соби имају попуст од 50%
Деца од 2-7 година која користе сопствени лежај плаћају 70%
У овом термину на располагању је 50 лежајева.
Пријаве се прикупљају док се не попуне капацитети.

6.
БУДВА : „БАНБУС“ Lux студио – апартмани
Термин од : 09.06.-19.06.
29.08.-08.09.
Цена : за запослене - 11.592,00
за трећа лица – 28.980,00
Цена обухвата: Смештај од 10 ноћења,исхрана на бази полупансиона – доручак шведски сто, вечера понуђена 3
јела,промена постељине и пешкира на 5 дана, Wifi, сви студији имају терасе, климу, кабловску, мини кухиње са судовима,
сопствено купатило.
Смештај у 1/2 и 1/3 собама.
У цену није урачунато: боравишна такса коју корисник плаћа на рецепцији хотела 1,2eur по особи дневно и превоз.
Постоји могућност организованог превоза са отплатом цене повратне карте на рате.
Попусти за децу:
До 2 године гратис
Деца од 2-7 године која деле лежај са једним од родитеља у двокреветној соби имају попуст од 50%
Деца од 2-7 година у пратњи две одрасле особе у сопственом лежају плаћају 70%
Дете од 2-7 година у двокреветној соби са једном одраслом особом плаћа 100%
Доплата за 1/1 собу износи 70% од понуђене цене
У овом термину на располагању је 50 лежајева.
Пријаве се прикупљају док се не попуне понуђени број лежаја.

7.
БЕЧИЋИ – ХОТЕЛ „БЕЧИЋИ“
Термин од : 08.06.-17.06.

од: 06.09.-15.09.

Цена : за запослене - 10.700,00
за запослене: 10.496,00
за трећа лица – 26.752,00
за трећа лица: 26.240,00
Цена обухвата: Смештај од 9 ноћења, исхрана на бази полупансиона – доручак и вечера шведски сто.
Упис траје до попуњености капацитета.
Доплата:
соба са терасом и погледом на море 30 eur по соби за 9 ноћења.
соба са терасом и погледом на парк 20 eur по соби за 9 ноћења.
Свака соба има климу, фрижидер и кабловску.
У цену није урачунато: боравишна такса коју корисник плаћа на рецепцији хотела 1,3eur по особи дневно и превоз.
Постоји могућност организованог превоза са отплатом цене повратне карте на рате.
Попусти за децу:
До 2 године гратис
Структура соба:
Деца од 2-12 година у пратњи две одрасле особе
у заједничком лежају плаћају 50%
Број собе
Број
опис
Деца од 2-12 година у пратњи две одрасле особе
лежаја
у сопственом лежају плаћају 70%
17
1/2
Без терасе, парк, приземље
Уколико дете у пратњи једне одрасле особе у 1/2
303
1/2
Тераса, парк, III спрат
соби плаћа пуну цену.
318
1/2
Без терасе, парк, III спрат
7
1/3
Тераса, парк, приземље
Пријаве се прикупљају док се не попуне капацитети.
8
1/3
Тераса, парк, приземље
115
1/3
Тераса, море, I спрат
205
1/3
Без терасе, парк, II спрат
113
1/3
Тераса, море, I спрат
114
1/3
Тераса, море, I спрат
11
1/3
Тераса, море, приземље
12
1/3
Тераса, море, приземље
316
1/4
Тераса, море, III спрат

8.

ГРЧКА – БАНБУС ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ( www.banbus.com.rs)
Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције Банбус да изаберу коју год желе дестинацију у
Грчкој.
Неопходно је да запослени лично, одласком у агенцију или путем телефона 011/3625555 изврше
предрезервацију жељене дестинације. Агенција ће Синдикату доставити предрезервацију коју је запослени
извршио, а на основу чега ће синдикат послати непосредном руководиоцу списак свих запослених са захтевом
да им се одобри плаћено одсуство. Коначан списак са сагласностима, Синдикат шаље кадровској служби како
би се издала решења о плаћеном одусуству и Агенцији потврђује коначну резервацију.
Учешће запослених у плаћању је 40% од цене коштања аранжмана за запосленог.
Отплата је до краја 2016.године, а резервације се могу извршити до 28.04.2016. године.

