РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР 2020. ГОДИНЕ
ТАРА - ВИЛА „Тарски вук“
ЕМС АД, ЦЕНТРАЛА СЕМС И СИНДИКАТ ЕМС УПРАВЉАЊЕ организују, за своје запослене, рекреативни одмор 2020. на Тари у
трајању од седам дана у четворокреветном апартману бр. 2, виле „Тарски вук“, (http://www.tara-planina.com/apartmani-

tarski-vuk.html)која се налази у насељу Калуђерске баре. Апартман садржи две собе, кухињу, купатило, кабловску телевизију
и бежични интернет. Смештај је на бази 7 ноћења уз коришћење сопственог превоза.
Термини коришћења апартмана су : од 05.07. до 01.11.2020. године.
Цена седмодневног коришћења апартмана износи 8000 динара са боравишном таксом, за чланове Синдиката ЕМС
Управљање, и уколико буде слободних термина, 9500 динара за остале чланове Синдиката ЕМС из других делова предузећа.
За запослене у ЈП ЕМС који нису чланови Синдиката ЕМС цена овог аранжмана износи 11.000 динара.
Почетак коришћења апартмана је недељом. Отплата ће се вршити на 4 ратe по 2.000 динара, и почеће одмах након
потврде о добијању жељеног термина а најкасније месец дана пре почетка коришћења.
Пријаве доставити до 12.07.2020. Саши Здравковићу, председнику синдикалне подружнице Синдиката ЕМС Управљање.
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СИНДИКАТ ЕМС УПРАВЉАЊЕ
ПРЕДМЕТ : Пријава за коришћење АПАРТМАНА бр 02 на Тари
У вези датог обавештења, пријављујем се за коришћење АПАРТМАНА бр 02
у одмаралишту: вила "Тарски вук" на Тари

под објављеним условима у погледу распореда коришћења, цене, услова.
Изјављујем да сам сагласан са начином плаћања.
до
202._. године, а ако то због
Апартман бих хтео да користим првенствено од
критеријума из Правилника о коришћењу одмаралишта не могу онда у периоду ( навести што дужи период )
од
до
202._ године.
Пријављујем следеће кориснике и то:
Сродство са носиоцем права
и година рођења

Презиме и име

Одговор на ову пријаву учините путем телефона на број

или на адресу
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Матични број:
Организациони део:
На основу одлуке Одбора Синдиката ЕМС Управљање, одобрава се коришћење апартмана.
Преседник Синдиката
( потпис )
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