SMJEŠTAJ
Cijena aranžmana (četiri puna pansiona) iznosi za članove Sindikata 1050,00 kn, a za
nečlanove 1.300,00 kn. U cijenu je uračunat PDV kao i boravišna pristojba.
Podružnice će uplate izvršiti na račun SINDIKATA IBAN HR4423600001101300621.
Prijave smještaja na unificiranom prijavnom obrascu (u privitku), popis s imenima i
prezimenima sudionika s prijedlogom rasporeda sudionika po apartmanima i uplatnicu s
upisanim nazivom sindikalne podružnice treba dostaviti u SINDIKAT. Smještaj će biti
organiziran u apartmanima u naselju predviđenim za smještaj 4, 3 i 2 osobe.
Smještaj i prihvat sudionika športskih susreta obavit će se na ulaznoj rampi naselja, potrebno
je pripremiti identifikacijske dokumente- dobiti narukvicu koja omogućava smještaj, prehranu
i korištenje ostalih sadržaja.
Svi zainteresirani članovi Sindikata trebaju se javiti svojim povjerenicima u svezi s
organizacijom prijevoza, smještaja i dr.
Županijski povjerenici dužni su na povjereništvima županija dogovoriti zajednički plan
prijevoza, ukoliko za to postoji interes, odnosno popuniti autobuse sa članovima iz manjih
podružnica.
Sudionici susreta očekuju se u ZATONU u srijedu 6. svibnja, u poslijepodnevnim
satima, od kada, počevši s večerom, teče puni pansion koji završava u nedjelju 10.
svibnja, zaključno s ručkom.
Svečano otvaranje igara održat će se u AMFITEATRU BAZENA u srijedu 6. svibnja s
početkom 21 sat. U slučaju kiše,otvorenje će biti u diskoteci SATURNUS.
Diskoteka SATURNUS na raspolaganju je sudionicima susreta od 6. svibnja - 10. svibnja uz
nastup DJ-a te repertoar glazbe na bazi domaće produkcije.

NATJECANJA
Rok prijave za natjecatelje - športske ekipe je 20. travnja 2020 godine.
U privitku dopisa dostavljamo prijavne obrasce za natjecatelje i opće propozicije.
Natjecanja će biti organizirana u sljedećim disciplinama:
➢
mali nogomet: muškarci
➢
stolni tenis: muškarci i žene
➢
šah: muškarci (žene mogu biti u sastavu)
➢
kuglanje: muškarci i žene
➢
pikado: muškarci i žene
➢
streljaštvo: muškarci i žene
➢
potezanje užeta: mješovite ekipe
➢
tenis: muškarci i žene (pojedinačno)
➢
odbojka na pijesku:mješovite ekipe
➢
ulična košarka
➢
belot: mješovite ekipe
Prijave ekipa za natjecanje (s preslikom osobnih iskaznica i članskih iskaznica
natjecatelja) na prijavnim obrascima šalju se Organizacijskom odboru za športske
susrete na adresu Sindikata u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, s naznakom
"za Organizacijski odbor", do 20. travnja 2020. godine.
Poslije navedenog roka, prijave za natjecanje neće se uzimati u obzir.
Ždrijebanje - izvlačenje natjecatelja i športskih ekipa izvršit će 23. travnja 2020. godine
u Zagrebu, te će se potom izraditi detaljan plan i program natjecanja, koji će Vam potom biti
dostavljen.
Voditelji disciplina ne mogu sudjelovati kao natjecatelji u onoj disciplini koju vode.
U svezi same organizacije natjecanja, uz voditelje disciplina sudjelovat će i neutralni suci i to
za sve športske discipline.
I ove godine organizirat će se bogata tombola.
U PRIVITKU: Prijavne liste, opće propozicije, prijavni obrasci za ekipe

