Директору,
Председнику синдикалне организације
и Вођи екипе на Сусретима запослених у социјалној заштити
Републике Србије
Број: 235
Дана, 21.05.2018.године.
Предмет: УПУTСТВО
XVIII СУСРЕТИ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
„ ЧАЊ ” 2018
Поштовани,

Молимо Вас да у поступку пријављивања и уплата за учешће обратите
посебну пажњу на следеће:


пријаве попуњавати на рачунару и доставити их поштом оверене и потписане;



када је у питању смештај значајна су два основна елемента: I - датум пријаве,
II - број учесника.



ОБАВЕЗНО доставити одвојени списак учесника уз пријаву, списак садржи
следеће податке: назив установе, име и презиме као и ЈМБГ све то мора бити
оверено печатом синдикалне организације или Установе и потписано од стране
вође екипе или учесника,



обавезно навести на кога гласи фактура на Установу или синдикалну
организацију;



спортске екипе које не иду у организацији Синдиката запослених у социјалној
заштити Републике Србије не могу учествовати у манифестацијама на

Сусретима (спортским такмичењима, церемонији отварања и затварања
сусрета као и свечаном програму);


крајњи рок за подношење пријава за учешће на Сусретима „ЧАЊ“ 2018 је
уторак 05.06.2018.године.



уплате за смештај и котизацију морају бити одвојене;



цена аранжмана износи 13.899,00 динара по особи коју је неопходно
уплатити на жиро рачун CREDY BANK: 150-12921-78 у осам ( 8 )
једнаких месечних рата преко администативне забране



приликом уплате рате за учешће на Сусретима обавезно уписати позив на број
који добијате од стручне службе по достављеној пријави, сврха уплате смештај
на XVIII Сусретима;



КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА СУСРЕТИМА УПЛАЋУЈЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ,
НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.06.2018.године.

-

По учеснику износи 1000,00 динара.
Деца до 12 године не плаћају котизацију

МОЛИМО ВАС ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАТЕ ДОБИЈЕНИХ УПУTСТАВА,
КАКО БИ СЕ ИЗБЕГЛИ ПРОБЛЕМИ И ЕВЕНТУАЛНА ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА
ЕКИПЕ И УЧЕСНИКА!!!
За додатне информације обратите се стручној служби Синдиката на тел. 011/3572-702
и 064/8275-333 – Стојадиновић Бојан.

Срдачан поздрав,

У Београду,21.05.2018.

Председница Синдиката
Мирјана Вељовић с.р.

НАПОМЕНА: Овај допис је сачињен у електронском облику и валидан је без потписа и печата.

