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RAZPIS LETOVANJA V POČITNIŠKI ENOTI SDTS –
ZA LETO 2016

ČATEŠKE TOPLICE

Sindikat delavcev trgovine Slovenije objavlja razpis za letovanje v letu 2016 v počitniški enoti
Čateške toplice in sicer:
-

hišica je primerna za bivanje največ pet (4+1) oseb,

RAZPISANI TERMINI IN POGOJI:
-

razpisani so tedenski termini (sedem dni),
razpis za rezervacije terminov za člane SDTS, za obdobje od 5.6.2015 do
1.1.2017, poteka do 31.5.2016.

V spodnji tabeli navedene cene, veljajo za počitniško enoto na dan, navedeno je število
oseb, ki lahko biva v počitniški enoti.

KRAJ STANOVANJA

ZA ČLANE SDTS IN
UPOKOJENE ČLANE

ZA VSE OSTALE

Čateške toplice (4+1)
Število ležišč: 4 (ena
dvoposteljna zakonska postelja
55 €/dan
65 €/dan
+ 2 enoposteljni postelji)
cena vključuje do 5 kopalnih kart na zimski in/ali poletni termalni rivieri
z možnostjo 2x vstopa dnevno

Menjave letujočih so ob nedeljah (zapustitev objekta do 11. ure, prihod v objekt po 11.
uri).
Izpolnjene prijavnice (dobite jih pri sindikalnih zaupnikih ali na naši spletni strani
www.sindikat-sdts.si, kjer so na voljo še ostali podatki o letovanjih) posredujte
do 31.5.2016 po pošti na naslov: Sindikat delavcev trgovine Slovenije,
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, po faksu: 01/ 43 27 094 ali po elektronski pošti
na sdts@sindikat-zsss.si .
V skladu s Pravilnikom o koriščenju počitniških kapacitet imajo prednost pri prijavi člani
Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Morebitne nezasedene termine bomo po poteku
razpisnih terminov ponudili tudi članom ostalih sindikatov (ZSSS) in drugim interesentom.
Po preteku razpisnih terminov bomo v skladu s kriteriji opravili izbor med
prijavljenimi ter prijavljene obvestili o odobritvi letovanja ali o ponudbi novega
prostega termina (poleg ostalih kriterijev opozarjamo na dva: prednost imajo
člani, ki še niso letovali, v času šolskih počitnic imajo prednost člani s
šoloobveznimi otroki).
Za SDTS
Lepa Vasilič

