
Na svojoj sjednici održanoj 20. svibnja 2021., Glavno 
povjereništvo SING-a donijelo je odluku o otvaranju 
odmarališta od 21. lipnja 2021. godine.

SING-ovo odmaralište u Malinskoj radit će u skladu s 
preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i 
internim pravilima INA-Grupe, a koja se odnose na 
boravak radnika u poslovnim prostorima kompanije.

Cijene u odmaralištu iste su kao i prethodnih godina, a 
SING će kreditirati boravak svojih članova do osam 
mjesečnih obroka obustavom od plaće.

Uz povoljne uvjete ljetovanja, SING je za članove osigurao 
posebnu pogodnost. Ukoliko će članovi boraviti u 
odmaralištu u razdoblju od 30. kolovoza do 19. rujna 2021. 
godine, ostvarit će pravo na popust u iznosu od 20 posto 
na ukupnu cijenu smještaja.
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Prijavnicu za ljetovanje možete dostaviti elektronskim 
putem na adresu sing@sing.hr ili putem aplikacije Web 
mSING. Napominjemo svim članovima da SING više nije 
u mogućnosti zaprimati nikakve zahtjeve putem telefaksa 
te predlažemo svim članovima, koji to još nisu učinili da se 
putem mrežnih stranica SING-a prijave za korištenje 
Web mSING aplikacije, putem koje mogu podnositi 
zahtjeve za sve pogodnosti koje SING nudi svojim 
članovima.

Svim članovima kojima će biti odobreno ljetovanje, bit će 
o tome obavješteni putem SING-ova mobilnog servisa ili 
elektronske pošte. Uputnice će biti dostavljene rokovima 
koji su navedeni na prijavnici. 

Isto tako molimo sve članove da pomno prouče važne 
upute na drugoj strani uputnice, s obzirom da će 
odmaralište raditi u posebnim uvjetima i u skladu s 
važećim uputama nadležnih institucija.

Više o cijenama, rokovima za prijavu i ostale važne 
informacije možete naći na prijavnicama koje možete 
preuzeti sa SING-ovih mrežnih stranica www.sing.hr 
(sing.hr/pogodnosti/ljetovanje/odmaraliste-malinska/) 
ili kod svog sindikalnog povjerenika.

SING-info, bilten za informiranje članova i sindikalnih povjerenika
Izdavač: SING Zagreb, Kumičićeva 1; tel.: 01/4501-620
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Započelo zaprimanje prijava za ljetovanje, cijene jednake kao i prethodnih 
godina, povoljnije ljetovanje od 30. kolovoza do 19. rujna


