ХОТЕЛ ЂЕРДАП

АД“ЂЕРДАП ТУРИСТ“
Тел/фах.019/801-475
www.hoteldjerdap.com
agencija@djrdapturist.co.rs

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА XXXVI РАДНИЧКО-СПОРТСКИМ ИГРАМА САВЕЗА
САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
„КЛАДОВО – ХОТЕЛ ЂЕРДАП 2017“
Поштовани,
Савез Самосталних Синдиката Београда и АД „Ђердап Турист“, организују 36.
Радничко-спортске игре „Kладово 2017“ у периоду од 20.06. до 25.06.2017.године у
центру Кладова, где се на самој обали Дунава, простире Хотел Ђердап, који са својих
осам спратова доминира панорамом града из кога може да се ужива погледом на Дунав.
Хотел располаже са 137 соба и 6 апартмана. Све собе поседују купатило са туш кадом,
телевизор, телефон са директном линијом. У саставу хотела су ресторан „Златна сала“,
две конгресне сале,аперитив бар, лоби бар и две летње баште са погледом на Дунав.
Хотел Ђердап поседује шетни брод-ресторан са 120 места. Хотел је покривен
бесплатном варлес конекцијом, а паркинг је под видео надзором.

Позивамо Вас да својим учешћем дате допринос овој манифестацији и наставку
традиције, одржавања Раднично-спортских игара.
Београд, _________2017.

АД „ЂЕРДАП ТУРИСТ“ КЛАДОВО
Директор
Милош Болботиновић

ПРЕДСЕДНИК ССС БЕОГРАДА

Томислав Бановић
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П Р И ЈАВ А
ЗА УЧЕШЋЕ НА XXXVI РАДНИЧКО-СПОРТСКИМ
ИГРАМА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА
БЕОГРАДА „КЛАДОВО – ХОТЕЛ ЂЕРДАП 2017“
1. Назив подносиоца пријаве (предузеће, установа, организација синдиката):;

2. Место и адреса _______________________________________________________
3. ПИБ____________________________Број рачуна __________________________
4. Име и презиме лица задуженог за контакт ________________________________
5. Телефон ___________________ фах_______________мејл ___________________
6. За спортска такмичења пријављујемо екипе у следећим дисциплинама:
МУШКЕ ЕКИПЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мали фудбал
Одбојка
Стони тенис
Шах
Шутирање тројки
Надвлачење конопца
Бацање камена с рамена
Скок у даљ
Пливање

ЖЕНСКЕ ЕКИПЕ
1. Одбојка
2. Стони тенис
3. Пикадо
4. Шутирање тројки
5. Бацање плочице
6. Скок у даљ
7. Пливање
8. Одбојка на плажи
9. Шах

10. Одбојка на плажи
7. ПРИЈАВЉУЈЕМО УКУПНО _____________ УЧЕСНИКА

8. У КЛАДОВО ДОЛАЗИМО ДАНА _________ У ______ ЧАСОВА
9. ПРИЈАВЉУЈЕМО ---------ОСОБА ЗА АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ У ВАШОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
10. НАПОМЕНА УЧЕСНИКА
11. ПЛАЋАЊЕ ЋЕМО ИЗВРШИТИ (заокружити)
 Авансно
 На више месечних рата уз доставу оверене бланко менице, с тим да
последња рата доспева најкасније до 25.09.2016.године
 Појединачна плаћања
Оверена пријава је уједно и изјава о прихватању аранжмана и има правну снагу
Уговора.
Пријаву доставити Организационом одбору, у канцеларију број 19.
Контакт особа: Весна Бодрожић, телефон 066 6456 032 или 011 3233 136.

Датум_____________________

М.П.

____________________
Потпис овлашћеног лица

Исхана на бази пуног пансиона, шведски сто

ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО УЧЕСНИКУ СУСРЕТА ИЗНОСИ
15.810,00 ДИНАРА ПО ОСОБИ
У цену аранжмана је укључено:
- 5 пуних пансиона (коктел добродошлице, ноћење, доручак, ручак, вечера) са
боравишном таксом, осигурањем, трошковима организације сусрета,
- организација сваког дана и анимација уз тамбурашки оркестар на тераси хотела
Ђердап,
- простор за отварање сусрета са озвучењем,
- водитељ за отварање и затварање сусрета,
- дежурно медицинско особље,
- коришћење спортских терена и реквизита (у случају кише, обезбеђена хала или
сала),
- организација спортских такмичења и суђења, израда билтена, пехара и медаља,
- софтвер за електронско вођење резултата (распореди, резултати, табеле и
обаештења биће емитована преко интерне телевизије у хотелу и по собама),
- дипломе и захвалнице,
- вожња бродом Ђердап за све учесннике РСИ у трајању од једног сата,
- музички програм свако вече,
- свечана вечера, сала „Гранд Ројал“ (на бази шведског стола – топла и хладна
предјела, главна јела и дезерти, све прожето кроз интернационални, национални
и рибљи мени), уз присуство естрадне звезде вечери,
- посебна декорације сале за свечану вечеру (расвета у боји и светлосни ефекти,
цвеће, свеће, свећњаци, навлаке и машне за столице, звездана неба)
- организација тематске етно вечере,
У цеми аранжмана нису укључени:
-трошкови аутобуског превоза (Београд-Кладово, Кладово-Београд),
-постоји могућност организованог превоза по цени од _______ динара.
За госте, односно трећа лица, која не користе овај аранжман:
-цена пуног пансиона по особи у ½ и 1/3 собама износи 3.400,00 динара. Полупансион
износи 3.100,00 динара по особи дневно. Доплата за свечану вечеру износи 1.600,00
динара по особи, доплата за ручак-вечеру износи 700,00 динара по особи.
Начин плаћања:
Могућност плаћања на основу профактуре:
-10% приликом пријаве, најкасније до 05.06.2017.године,
-40% од уговореног износа, односно цене аранжмана до 15. јуна,
-преостали износ аранжмана од 50%, у 4(четири)једнаке месечне рате и то на следећи
начин:
-I рата – до 25.јула 2017. године у износу од 25% од преосталог дела аранжмана,
-II рата – до 25.августа 2017. у износу од 25% од преостало дела аранжмана,
-III рата – до 25. септембра 2017. у износу од 25% од преосталог дела аранжмана,

-IV рата-до 25.октобра 2017. у износу од 25% од преосталог дела аранжмана
Као обезбеђење плаћања недоспелих рата, корисници услуга, обавезују се да до 15. јуна
доставе даваоцу услуга 2 (две) регистроване бланко соло меницце, потписане и оверене
са припадајућим меничним овлашћењем за коришћење меница.
Крајњи рок за пријављивање учесника је до 05.06.2017.године.
Плаћање се врши на текући рачун даваоца услуга АД „Ђердап Турист“Кладово,
Дунавска 50, матични број 07129939, ПИБ 100694198
Текући рачун - број 275-0010226383325-76 банка „Societe Generali bank“
У прилогу Вам достављамо пријаву за учешће.

С поштовањем,
КОНТАКТ ОСОБА – АД „ЂЕРДАП ТУРИСТ“
Ненад Гавриловић 063/ 1029-174

ХОТЕЛ ЂЕРДАП

АД“ЂЕРДАП ТУРИСТ“
Тел/фах.019/801-475
www.hoteldjerdap.com
agencija@djrdapturist.co.rs

ПРОГРАМ ПУТОВАЊА
XXXVI РАДНИЧКО-СПОРТСКИХ ИГАРА САВЕЗА
САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
„КЛАДОВО 2017“
од 20.06. до 25.06.2017.године

20.06.2017.
УТОРАК

Скуп путника у 8,00 сати на паркингу код
_____________, уз успутно задржавање ради паузе
Долазак у Кладово око 13,00 сати.
Смештај и обављање формалности
за боравак и такмичење.
РУЧАК.
У 16,00 сати САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА
ЕКИПА.
У 18,00 сати ОТВАРАЊЕ РСИ
ВЕЧЕРА. НОЋЕЊЕ
(музички програм сваке вечери)

21.06.2017.
СРЕДА

У времену од 07,00 до 09,30 ДОРУЧАК
сваког дана
У 10,00 сати почетак такмичења према
распореду.
ПАНСИОН

22.06.2017.
ЧЕТВРТАК

У 10,00 сати такмичење према распореду.
ПАНСИОН
У времену од 12,00 до 18,00 сати анимације уз
тамбурашки оркестар на тераси хотела „Ђердап“

23.06.2017.
ПЕТАК

У 10,00 сати такмичење према распореду.
ПАНСИОН
У ___ сати вожња бродом Ђердап за све
учеснике у трајању од једног сата

24.06.2017.
СУБОТА

У 10,00 сати такмичење према распореду.
РУЧАК.
У 18,00 сати затварање сусрета, проглашење
Победника по дисциплинама и додела признања.
У 21,00 сат завршно вече (свечана вечера „Гранд
Ројал“- естрадна звезда вечери Ренато Хенц)

25.06.2017.
НЕДЕЉА

ДОРУЧАК.
Напуштање соба, слободно време до поласка.
У 11,00 сати одлазак из Кладова.
Долазак у Београд у ____ сати.

