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11 500 ОБРЕНОВАЦ
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РЕКРЕАЦИЈА

2018.

КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРЕ ПО КОЈИМА ЋЕ СЕ ЗАПОСЛЕНИ ОГРАНКА ТЕНТ УПУЋИВАТИ НА РЕКРЕАЦИЈУ У ТОКУ 2018.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 мај-октобар 2018.године у складу са расположивим смештајним
капацитетима.
Подношење пријаве се врши лично у просторијама синдикалне организације којој запослени припада, или на којој је
лоциран.
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.
Термини коришћења, као и рок за подношење пријава истакнут је за сваку дестинацију посебно у овом информатору.
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 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 за запослене у унапред утврђеним терминима, за дестинације у Србији и то за најмање
пет запослених.
У трошковима рекреације Синдикат ЕПС ТЕНТ учествује са 15.000,00 за сваког запосленог без обзира за коју се
дестинацију запослени определи.
Запослени могу да пријаве и чланове уже породице за коришћење рекреације и њихове трошкове сносе у целости, са
могућношћу плаћања до краја 2018.год.
За чланове уже породице неће бити организованог превоза.
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

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“
РАФАИЛОВИЋИ: ХОТЕЛ ‘’ШУМАДИЈА’’
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.
ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ‘’MONIX’’ ( www.monix.rs )
Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције MONIX 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(Дурмиторска бр.6-8), или путем телефона 011/404-77-11 , 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.

TУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ‘’GALILEO’’ (www.galileo-tours.net )
Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције GALILEO 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(Димитрија Туцовића бр.2, Лазаревац), или путем телефона
011/787-1677 , 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.
4.
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 011/366-4455, 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.
5.

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

6.

СОКОБАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“
Цена: 27.000,00
Цена обухвата: смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона, 1 улазница за базен Соко терме, Wifi, промена пешкира и
постељине на 5 дана .
Доплата за 1/1 собу износи 13.500,00 за 10 ноћи.
Боравишна такса се плаћа на рецепцији и износи 70,00 динара по особи дневно.
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 имају попуст од 30%
Термини:
31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

Рок за пријављивање до 28. априла 2018.године.
7.

СОКОБАЊА – АПАРТМАНИ КАСКАДЕ И ПАНОНИЈА
Цена : 28.700,00
Цена обухвата смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона са боравишном таксом
Смештај је у двокреветним, трокреветним и четворокреветним апартманима.
Термини:
21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

20.07.-30.07.

Рок за пријављивање до 28. априла 2018.године.
8.

ВРЊАЧКА БАЊА- ХОТЕЛ „БАНБУС“ (БОРЈАК)
реновиран хотел
Цена : 28.000,00
Цена обухвата: смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона, Wifi, промена пешкира и постељине на 5 дана .
Доплата за 1/1 собу износи 13.500,00 за 10 ноћи.
Боравишна такса се плаћа на рецепцији и износи 120,00 динара по особи дневно.
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 имају попуст од 30%
Термини:

31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

Рок за пријављивање до 28. априла 2018.године.
9.

ЗЛАТИБОР- АПАРТМАНИ „МИНА“
Апартмани се налазе на 100м од Хотела „Мона“
Цена : 28.000,00
Цена обухвата смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона.
Нема могућности једнокреветних соба.
Боравишна такса се плаћа на рецепцији и износи 120,00 динара по особи дневно.
Попуст за децу:
До 3 године гратис
Деца од 3-12 године која деле лежај са једним од родитеља имају попуст од 50%, а ако користе сопствени лежај имају
попуст од 30%.
Апартмани су комплетно опремљени са кухињом и у склопу виле се налази и базен чије је коришћење укључено у цену.
Термини:
25.05.-04.06.

04.06.-14.06.

14.06.-24.06.

24.06.-04.07.

04.07.-14.07.

14.07.-24.07.

24.07.-03.08.

03.08.-13.08.

13.08.-23.08.

23.08.-02.09.

02.09.-12.09.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

02.10.-12.10.

Рок за пријављивање до 28. априла 2017.године.
10.
ИВАЊИЦА
Цена: у двокреветној соби : 20.800,00
Попусти за децу:
Деца до 3 године не плаћају
Деца од 3 до 12 година у заједничком лежају имају попоуст од 50 %
Деца од 3 до 12 година у посебном лежају имају попуст од 25%
Термини:
02.06.-12.06.

12.06.-22.06.

22.06.-02.07.

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

Рок за пријављивање до 28. априла 2018.године.
11.
XОТЕЛ„ПАНОРАМА“
Цена: 28.500,00
Попуст за децу:
Деца до 5 година не плаћају боравак уколико не користе посебан лежај и услуге исхране, а деца од 5 до 10 година плаћају :
70% од цене уколико користе посебан лежај и храну.
50% од цене уколико користе дечији оброк и спавају са једним од родитеља.
Термини у септембру, по резервацији у Хотелу ‘’Панорама‘’на број 033/61-784, 062/80-26-154.

СИНДИКАТ ЕПС ‘’ТЕНТ’’

