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Ljeto nam se vratilo
Odmaralište Malinska otvoreno od 30. svibnja 2018.

PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA BORAVAK U
SING-ovim OBJEKTIMA ZA ODMOR

Termini korištenja SING-ova odmarališta u Malinskoj
RED. BR.
TERMINA

TERMIN
KORIŠTENJA

1.

1. lipnja

do

11. lipnja

2.

11. lipnja

do

21. lipnja

Cijene u SING-ovu odmaralištu u Malinskoj ostaju na istoj
razini kao i posljednjih godina, a cijene korištenja
kamp-kućica niže su nego u 2017. godini.

3.

21. lipnja

do

1. srpnja

4.

1. srpnja

do

11. srpnja

Odmaralište Malinska bit će spremno za korištenje
30. svibnja 2018. ako se članovi odluče za kratak odmor
za Tjelovo.

5.

11. srpnja

do

21. srpnja

6.

21. srpnja

do

31. srpnja

7.

31. srpnja

do

10. kolovoza

8.

10. kolovoza

do

20. kolovoza

9.

20. kolovoza

do

30. kolovoza

10.

30. kolovoza

do

9. rujna

11.

9. rujna

do

19. rujna

Na temelju odluke Glavnog povjereništva SING-a
počinjemo s prikupljanjem prijava za korištenje SING-ova
odmarališta u Malinskoj i kamp-kućica u AC Jazina u
Tisnom.

Ove godine na članovima su raspolaganju 4 kamp-kućice
u AC Jazina u Tisnom. Kamp-kućice članovim mogu početi
koristiti s 31. svibnja 2018. godine.
Boravak svojih članova u SING-ovim objektima za odmor,
SING će kreditirati do 8 mjesečnih obroka obustavom od
plaće.

Za korištenje Odmarališta u terminu od 30. svibnja do
3. lipnja 2018. godine SING odobrava 20% popusta na
ukupnu cijenu smještaja. Isto tako, za članove je osigurana
posebna pogodnost. Ukoliko se odluče za boravak u
Odmaralištu u razdoblju 1. do 10. lipnja i 9. do 19. rujna
2018. ostvarit će pravo na popust u iznosu od 20% na
ukupnu cijenu smještaja.
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Termini korištenja SING-ovih kamp-kućica
TERIMINI KORIŠTENJA
31. svibnja

do

10. lipnja

10. lipnja

do

20. lipnja

20. lipnja

do

30. lipnja

30. lipnja

do

10. srpnja

10. srpnja

do

20. srpnja

20. srpnja

do

31. srpnja

31. srpnja

do

10. kolovoza

10. kolovoza

do

20. kolovoza

20. kolovoza

do

31. kolovoza

31. kolovoza

do

10. rujna

10. rujna

do

20. rujna

Za korištenje kamp-kućica od 31. svibnja do 10. lipnja i
10. rujna do 20. rujna 2018. članovima će biti odobren
popust od 20% na ukupnu cijenu smještaja.

Više od cijenama, rokovima za prijavu i ostale važne
informacije o korištenju SING-ovih objekata za odmor
možete naći na prijavnicama koje možete preuzeti sa
SING-ovih mrežnih stranica ili od svog sindikalnog
povjerenika.

SING-info, bilten za informiranje članova i sindikalnih povjerenika.
Izdavač: SING Zagreb, Kumičićeva 1; tel.: 01/4501-620; fax: 01/4501-627;
Internet stranica SING-a: www.sing.hr, Godina XIX

