SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/434-12-53, 01/434-12-52, Telefaks: 01/432-70-94
E-mail: sdts@sindikat-zsss.si, http://www.sindikat-sdts.si

RAZPIS IN CENIK NAJEMA POČITNIŠKE PRIKOLICE – FIESA
Sindikat delavcev trgovine Slovenije objavlja razpis za letovanje v letu 2013 v počitniški
prikolici v Fiesi.
RAZPISANI TERMINI IN POGOJI:
-

razpisani so tedenski termini (sedem dni),
razpis za rezervacije terminov za člane SDTS, za obdobje od 2.6.2013 do 1.9.2013
poteka do 24.5.2013.

V spodnji tabeli navedene cene, veljajo za počitniško enoto na dan, navedeno je število
oseb, ki lahko bivajo v prikolici in je enako številu ležišč, ki je navedeno v stolpcu.

FIESA

V ČASU SEZONE
OD 2.6. – 1.9.2013
38 €/dan

Število ležišč: 6
* V ceno je vključen DDV.
* Turistična taksa ni vključena v ceno.
* Plačilo rezervacije v višini 20 % po odobritvi termina.
* Možnost plačila v dveh in več obrokih.
Menjave letujočih so v počitniški enoti ob nedeljah (zapustitev objekta do 11. ure, prihod v
objekt po 11. uri).
Razpisani so tedenski termini, po končanem razpisu je možno koristiti tudi krajše (vikend)
termine, vendar ne manj kot tri nočitve.
Interesenti za letovanje posredujejo izpolnjeno prijavnico (dobite jo pri sindikalnih zaupnikih
ali na naši spletni strani) z vsemi zahtevanimi podatki, po pošti na naslov: Sindikat
delavcev trgovine Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali po faksu: 01/ 43
27 094 najkasneje do 24.5.2013.
Po preteku roka bomo v skladu s kriteriji opravili izbor med prijavljenimi ter obvestili
prijavljene o odobritvi letovanja ali ponudbi novega prostega termina (poleg ostalih kriterijev
opozarjamo na dva: prednost imajo člani, ki še niso letovali, v času šolskih počitnic člani s
šoloobveznimi otroki). Vsem, ki bodo letovali v počitniški enoti bodo posredovana ustrezna
navodila za plačilo letovanja ter po plačilu napotnica za letovanje pred nastopom le tega.
Razpis je izvršen na osnovi obstoječih cen v letu 2013, ki pa se lahko v primeru sprememb
storitev upravljavcev objektov spremenijo.
SDTS

