SINDIKAT NAFTNOG GOSPODARSTVA
Čl. broj/UR__________________
(popunjava SING)

Ime i prezime podnositelja prijave _________________________________
Adresa stanovanja _____________________________________________
OIB i matični broj u poduzeću ____________________________________
Naziv poduzeća _______________________________________________
E-mail ______________________________________________________
Sindikalna podružnica/Ured SING-a _______________________________
Kontakt telefon _______________________________________________

PRIJAVA ZA BORAVAK U OBJEKTU SING MALINSKA
Redni
broj
1.

Ime
i prezime

Srodstvo s članom
SING-a

Datum i godina
rođenja djeteta

Želim dječji krevetić
DA/NE

2.
3.
4.
5.
(Molimo obavezno navesti sve osobe koje će boraviti u apartamanu, uključujući i podnositelja prijave)
(Ukoliko imate dijete do 3 godine i želite krevetić, molimo označite)

U apartmanu želim boraviti:
1. od _____________________ do ________________________
2. od _____________________ do ________________________
(Molimo da utvrdite dvije mogućnosti korištenja, a o terminu u kojem ćete koristiti apartman bit ćete pravovremeno obaviješteni.)

Želim koristiti usluge obroka u restoranu:

DA

NE

Ako ste se odlučili za korištenje obroka u restoranu zaokružite jednu od ponuđenih mogućnosti:
1. Samo ručak
2. Samo večera
3. Ručak i večera

Troškove korištenja apartmana, boravišne pristojbe, osiguranja i obroka platit ću u _______ mjesečnih
obroka obustavom od plaće.
(upisati broj rata)
U ______________________________ 2017.
(mjesto i datum podnošenja prijave)

Podnositelj prijave: _________________________
Broj osobne iskaznice: ______________________

TERMINI I CIJENE ZA ČLANOVE SING-a
RAZDOBLJE

APP 2
po osobi

APP 3
po osobi

APP 4
po osobi

16 .7. do.15. 8. 105,00 kn 100,00 kn
Sezona

95,00 kn

1. 6. do 15. 7.
16. 8. do 19. 9.
Pred i po
sezona

75,00 kn

85,00 kn

80,00 kn

Cijene korištenja SING-ovih apartmana izražene su u
kunama, po osobi, po danu boravka, bez boravišne
pristojbe i osiguranja.

RED.
BROJ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TERMINI KORIŠTENJA
1. lipnja do 11. lipnja
11. lipnja do 21. lipnja
21. lipnja do 1. srpnja
1. srpnja do 11. srpnja
11. srpnja do 21. srpnja
21. srpnja do 31. srpnja
31. srpnja do 10. kolovoza
10. kolovoza do 20. kolovoza
20. kolovoza do 30. kolovoza
30. kolovoza do 9. rujna
9. rujna do 19. rujna

U sezoni u Odmaralištu možete boraviti 10 dana, a smjene su na dan početka korištenja apartmana.
U pred i po sezoni možete boraviti duže ili kraće, ukoliko ima slobodnih termina te vikendom od petka do nedjelje.
U pred i posezoni, osobe koje nisu članovi uže obitelji člana, a s njime borave u Odmaralištu, plaćaju samo 5,00 kuna više od
cijene koja je utvrđena za člana SING-a.

POSEBNA POGODNOST: Korisnici apartmana koji će boraviti u Odmaralištu u razdoblju od 1. do 20. lipnja I 4.
do 19. rujna ostvarit će 20 % popusta na ukupnu cijenu smještaja.
Napomene:
Osobe koje, sukladno čl. 3. Pravilnika o korištenju, nisu članovi uže obitelji člana, a navedene su na prijavi, u sezoni
plaćaju 50% višu cijenu ovisno o apartmanu u kojem borave.
•
Djeca do 3 godine Odmaralište koriste besplatno.
•
Dječji krevetić koristit ćete bez posebne naknade.
•
Djeca do 12 godina starosti plaćaju 60% utvrđene cijene ovisno o apartmanu u kojem borave.
•
Osobe koje koriste pomoćni ležaj plaćaju 50% utvrđene cijene po danu.
•
Cijena za dodatnu osobu, koja koristi postojeći ležaj u apartmanima za 3 ili 4 osobe iznosi 40 kn po danu boravka.
•
Cijena obroka:
 Ručak 60,00 kn
 Večera 40,00 kn
 Djeca do 12 godina plaćaju 50% cijene obroka.
•
Boravišna pristojba za odrasle u glavnoj sezoni iznosi 7,00 kuna.
•
Za djecu od 12 do 18 godina boravišna pristojba iznosi 3,50 kn po danu.
•
Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu.
•
Za ostale mjesece boravišna pristojba iznosi 5,50 kn po danu boravka.
•
Osiguranje iznosi 1,43 kn po danu boravka za sve korisnike apartmana.
Sve troškove boravka u Odmaralištu (smještaj, osiguranje, boravišnu pristojbu, prehranu) kreditira SING, obustavom od
plaće do 8 mjesečnih rata. Prilikom odjave na recepciji Odmarališta utvrdit ćete konačan broj rata za otplatu troškova
ljetovanja.
•

ROKOVI za dostavu prijavnica:
• Za korištenje Odmarališta u lipnju u do 19. svibnja 2017.
• Za korištenje Odmarališta u 7. i 8. mjesecu do 2. lipnja 2017.
• Za korištenje Odmarališta u 9. mjesecu do 1. kolovoza 2017.
O korištenju SING-ovog odmarališta bit ćete obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu, odnosno
u roku od 7 dana od isteka roka za prijavu korištenja Odmarališta u lipnju i rujnu.

Prijavnicu dostavite elektronskom poštom u sjedište SING-a na
adresu: sing@sing.hr .
Prijavnicu možete popuniti i putem webmSING aplikacije.
Rok za otkazivanje prijave utvrđen je čl. 8. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja SING-ovog
odmarališta u Malinskoj.

Na sve uvjete koji nisu navedeni na Prijavnici ili Uputnici primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu
korištenja SING-ovog odmarališta u Malinskoj, koji je objavljen na internet stranici SING-a, a možete ga dobiti i kod
svog sindikalnog povjerenika.
Za sve dodatne informacije obratite se svom profesionalnom sindikalnom povjereniku ili
Miljenki Šafran tel.: 01/450101/4501-620 .

