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• SINDIKALNIM POVJERENICIMA
• ČLANOVIMA SINDIKATA

PREDMET: Obavijest o 27. Sportskim susretima SDLSN RH
Poštovani,
ove godine organiziramo 27. Sportske susrete SDLSN RH, u Zatonu kod Nina, od 11.
do 15. svibnja 2022. Svrha Susreta je druženje službenika i namještenika, razmjena
iskustava, sportsko nadmetanje, odmor, izlet i zabava nakon napornog rada i svih
stresova koji su dio naše službeničke svakodnevice. Nakon dobrih dojmova koje su
sudionici prošlogodišnjih Sportskih susreta ponijeli sa sobom, sigurni smo da će i ovi
Susreti proteći u ozračju fer i sportskog nadmetanja, druženja i zabave.
Skrećemo pozornost kako su na web stranici Sindikata www.sdlsn.hr objavljeni svi
relevantni materijali Susreta:
•
•
•
•
•
•

plakat
obavijest o Susretima
dopis/obavijest poslodavcu
prijavni obrazac za smještaj
prijavni obrazac za sportske ekipe
opće propozicije

PRIJAVA I SMJEŠTAJ
SAMO članovi SDLSN RH, članovi njihove uže obitelji i umirovljeni članovi SDLSN RH
mogu sudjelovati na Susretima sukladno posebno definiranoj cijeni.
Cijena ugovorenog aranžmana (4 noćenja, 4 puna pansiona, sudjelovanje u sportskim
natjecanjima, zabavnom programu te korištenje ostalih sadržaja Resorta) za
sudionike Susreta iznosi 1.020,00 kuna, a u cijenu je uračunat PDV kao i boravišna
pristojba.
Nečlanovi, koji žele sudjelovati na Susretima, sami plaćaju smještaj i prehranu
sukladno aktualnom cjeniku Zatona Holiday Resorta.
Molimo sindikalne povjerenike ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC ZATON HOLIDAY
VILLAGE u prilogu i poslati ga zajedno s popisom sudionika na novootvoreni mail
zaton@sdlsn.hr, najkasnije do 29. travnja (ne slati prijavni obrazac Zatonu).
Ključeve apartmana i narukvice koja omogućava smještaj, prehranu i korištenje
ostalih sadržaja Resorta, za članove pojedine podružnice na recepciji će podizati

isključivo sindikalni povjerenici ili izabrani voditelj grupe. Pritom trebaju imati
identifikacijske dokumente svih članova podružnice, sudionika Susreta, koje su ranije
prikupili.
Sudionici Susreta očekuju se u Zatonu u srijedu, 11. svibnja, u poslijepodnevnim
satima, od kada, počevši s večerom, teče puni pansion koji završava u nedjelju, 15.
svibnja zaključno s ručkom. Za one koji ne žele ručati u nedjelju dan ranije sindikalni
povjerenik/voditelj grupe moći će zatražiti „lunch pakete“ na recepciji.
Članovi Sindikata koji na igre dođu ranije, dužni su za to razdoblje izvršiti uplatu
odmah po dolasku.
Oni koji nisu na popisu sudionika, neće biti evidentirani kao sudionici Susreta (ne
mogu sudjelovati u sportskim natjecanjima, zabavnom sadržaju, a smještaj i prehranu
plaćaju sukladno aktualnom cjeniku Zatona Holiday Resorta).
UPLATA
Svi sudionici igara dužni su izvršiti uplatu preko Sindikata na sljedeći način:
POJEDINAČNA UPLATA
IBAN: HR4423600001101300621
Poziv na broj: HR11 3000-šifra podružnice-oib člana
Svrha uplate: Ime i prezime člana
ZBIRNA UPLATA
IBAN: HR4423600001101300621
Poziv na broj: HR11 3000-šifra podružnice
Svrha uplate: Naziv podružnice
uz obaveznu dostavu popisa članova za koje je izvršena uplata
Moguće je i plaćanje ugovorenog aranžmana do četiri rate, s time da prva rata treba
biti uplaćena najkasnije do 29. travnja 2022. godine.
Ako poslodavac želi uplatiti trošak sudionika direktno Turističkom naselju ZATON,
sindikalni povjerenik mora također Sindikatu dostaviti PRIJAVNI OBRAZAC s
popisom sudionika.

NATJECANJA
Rok prijave za natjecatelje - sportske ekipe je 29. travnja 2022. godine.
Kako se radi o Sportskim susretima SDLSN RH, prema općim propozicijama, u
natjecanjima mogu sudjelovati isključivo članovi Sindikata čiji status potvrđuje
sindikalni povjerenik.

Prijave ekipa za natjecanje na prijavnim obrascima šalju se Organizacijskom odboru
za Sportske susrete na adresu Sindikata u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV. br.
2, s naznakom "Za Organizacijski odbor", do 29. travnja ili na e-mail
zaton@sdlsn.hr.
Poslije navedenog roka, prijave za natjecanje neće se uzimati u obzir.
Voditelji disciplina ne mogu sudjelovati kao natjecatelji u disciplini koju vode.
U svezi same organizacije natjecanja, uz voditelje disciplina sudjelovat će i neutralni
suci i to za sve Sportske discipline.
Svim sudionicima Sportskih susreta skrećemo pozornost da glasno slušanje glazbe,
koja će uznemiravati ostale goste, neće biti dozvoljeno jer dovodi u pitanje
održavanje kućnog reda u naselju.
Molimo vas da na prigodan način pozovete članove na sudjelovanje na 27. Sportskim
susretima SDLSN RH.

S poštovanjem,
predsjednica SDLSN RH
Iva Šušković, v.r.

