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Glavno povjereništvo SINGGlavno povjereništvo SINGGlavno povjereništvo SINGGlavno povjereništvo SING----a utvrdilo je načine korištenja SINGa utvrdilo je načine korištenja SINGa utvrdilo je načine korištenja SINGa utvrdilo je načine korištenja SING----ovih objekata za odmor (Odmaralište ovih objekata za odmor (Odmaralište ovih objekata za odmor (Odmaralište ovih objekata za odmor (Odmaralište 
u Malinskoj i ku Malinskoj i ku Malinskoj i ku Malinskoj i kamp kućice) u 2013. godini. Termini i cijene u Malinskoj ostaju nepromijenjeniamp kućice) u 2013. godini. Termini i cijene u Malinskoj ostaju nepromijenjeniamp kućice) u 2013. godini. Termini i cijene u Malinskoj ostaju nepromijenjeniamp kućice) u 2013. godini. Termini i cijene u Malinskoj ostaju nepromijenjeni, a u kamp , a u kamp , a u kamp , a u kamp 
kućicama cijene će biti više za 10,00 kuna po osobi. kućicama cijene će biti više za 10,00 kuna po osobi. kućicama cijene će biti više za 10,00 kuna po osobi. kućicama cijene će biti više za 10,00 kuna po osobi.     

Odluku o povišenju cijena u kamp kućicama, Odluku o povišenju cijena u kamp kućicama, Odluku o povišenju cijena u kamp kućicama, Odluku o povišenju cijena u kamp kućicama, Glavno povjereništvGlavno povjereništvGlavno povjereništvGlavno povjereništvo SINGo SINGo SINGo SING----a je donijelo zboga je donijelo zboga je donijelo zboga je donijelo zbog    značajnog značajnog značajnog značajnog 
porasta cijena porasta cijena porasta cijena porasta cijena ležarina koje SING plaća kampovima za svoje kućice.ležarina koje SING plaća kampovima za svoje kućice.ležarina koje SING plaća kampovima za svoje kućice.ležarina koje SING plaća kampovima za svoje kućice.        

Nakon niza godina boravka u HOSTINNakon niza godina boravka u HOSTINNakon niza godina boravka u HOSTINNakon niza godina boravka u HOSTIN----ovu kampu u Rastovcu i posljednju kamp kućicu bili smo ovu kampu u Rastovcu i posljednju kamp kućicu bili smo ovu kampu u Rastovcu i posljednju kamp kućicu bili smo ovu kampu u Rastovcu i posljednju kamp kućicu bili smo 
prisiljeni premjestiti u kamp u Tisnom jer organizatori svjetski poznatog Garden festivala  su s HOSTINprisiljeni premjestiti u kamp u Tisnom jer organizatori svjetski poznatog Garden festivala  su s HOSTINprisiljeni premjestiti u kamp u Tisnom jer organizatori svjetski poznatog Garden festivala  su s HOSTINprisiljeni premjestiti u kamp u Tisnom jer organizatori svjetski poznatog Garden festivala  su s HOSTIN----om om om om 
dogovodogovodogovodogovorili nove uvjete najma. rili nove uvjete najma. rili nove uvjete najma. rili nove uvjete najma. Kamp kućice smještene su na Cresu, u Živogošću i u Tisnom. Kamp kućice smještene su na Cresu, u Živogošću i u Tisnom. Kamp kućice smještene su na Cresu, u Živogošću i u Tisnom. Kamp kućice smještene su na Cresu, u Živogošću i u Tisnom.         
 
 

 
 

 
 

Nova pogodnost u 2013. 
Ove godine Odmaralište će biti otvoreno i 
spremno za boravak članova tijekom  
„produženog vikenda“ od 30. svibnja do 2. 
lipnja 2013.  

 
 

 
 

 
Po tri kamp 
kućice su 

smještene na Cresu i u Tisnom, a 
dvije u kampu Živogošće 

kod Makarske. 
 
 

 
 

 

Na SING-ovoj internet stranici ili kod sindikalnog povjerenika možete pronaći prijavnice za korištenje 
Odmarališta u Malinskoj i SING-ovih kamp kućica. 

Na prijavnicama ćete pronaći termine i cijene te rokove za podnošenje prijava.  
U pred i po sezoni SING-ovi umirovljenici mogu koristiti Odmaralište i kamp kućice pod istim uvjetima. 
 

 

TERMIN CIJENA 

31. 5. DO 10. 6. 60,00 
10. 6. DO 20. 6. 70,00 
20. 6. DO 30. 6. 75,00 
30. 6. DO 10. 7. 80,00 
10. 7. DO 20. 7. 80,00 
20. 7. DO 31. 7. 85,00 
31. 7. DO 10. 8. 85,00 
10. 8. DO 20. 8. 85,00 
20. 8. DO 31. 8. 75,00 
31. 8. DO 10. 9. 70,00 
10. 9. DO 20. 9. 60,00 

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

Redakcija SING,  Kumičićeva 1 

TERMINI KORIŠTENJA U 2013. 
 30. svibnja do 2. lipnja 
 3. lipnja do 13. lipnja 
13. lipnja do 23. lipnja 
23. lipnja do 3. srpnja 
 3. srpnja do 13. srpnja 
13. srpnja do 23. srpnja 
23. srpnja do 2. kolovoza 
 2. kolovoza do 12. kolovoza 
12. kolovoza do 22. kolovoza 
22. kolovoza do 1. rujna 
  1. rujna do 11. rujna 
11. rujna do 21. rujna 
 


