Odborový Zväz Potravinárov Slovenskej Republiky, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava

Výberová dodatková dovolenka pre členov OZ Potravinárov SR v roku 2021
„ Dovolenka cez ODBORY v pohode „

Podmienky pobytu : dovolenka určená pre prvých 300 osôb z rodín, kde je jeden z rodiny riadnym
Členom OZ Potravinárov SR. Členstvo preukazuje písomne pred nástupom na
Dovolenku Potvrdením odborovej organizácie , že je jej právoplatným členom.
Potvrdenie musí obsahovať aj mená rodinných príslušníkov, ktorí s členom
Odborov žijú v spoločnej domácnosti, adresu bydliska a dátumy narodenia.
Trvanie pobytu : 6 dní/ 5 nocí, pobyt začína v pondelok večerou a končí v sobotu raňajkami . Hosť sa
Riadi Obch. podmienkami, ubytovanie je možné po 14.00 hodine v deň príchodu
Cena pobytu je 180.- EUR/ 1 dosp. osoba , cena zahŕňa : 5 x ubytovanie, 5 x polpenziu, darček OZP SR
Príspevok OZ Potravinárov SR – 45% = 81.- EUR z ceny pobytu/ 1 dospelá osoba
Príspevok odborovej organizácie - 30% = 54.- EUR z ceny pobytu – zaplatí vopred ZO
Na účet RS Potravinár za každého účastníka pobytu podľa menného zoznamu, ktorý
Zostavuje odborová organizácia podľa vlastných kritérií výberu
Účastník zaplatí 14 dní vopred 25% - 45.- EUR/ 1 dospelá osoba na účet RS Potravinár
s možnosťou „ cez Rekreačné poukazy „ pokiaľ to VOPRED oznámi pre spracovanie Faktúr.
Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu, má pobyt zadarmo.
Dieťa 4 – 12 rokov na pevnom lôžku má poskytnutý pobyt v cene 120.- EUR / 6 dní s polpenziou
Príspevok OZ Potravinárov SR je 54.- EUR, príspevok ZO je 36.- EUR vopred, účastník uhrádza 30.EUR/1 dieťa vopred, najneskôr 14 dní pred nástupom s možnosťou vydokladovania cez „ RP „
Dieťa 13 – 18 rokov na pevnom lôžku má poskytnutý pobyt v cene 130.- EUR/ 6 dní s polpenziou
Príspevok OZ Potravinárov SR je 58,50 EUR/ 1 dieťa s dospelou porciou, príspevok ZO je 39.- EUR,
ktoré zaplatí 14 dní vopred na základe vystavenej Faktúry RS Potravinár . Účastník vopred uhrádza za
1 dieťa 32,50 EUR s možnosťou preplatenia cez „ Rekreačné poukazy „.
ZO zašle menný zoznam účastníkov vrátane rodinných príslušníkov, adresu trvalého pobytu, na ktorý
bude zaslaná Faktúra na zaplatenie pobytu a kontakt na účastníka. Následne každý vybraný účastník
dostane poštou, alebo mailom: leták o pobyte, informácie o cestovaní a možnostiach v okolí,
propagačné materiály , Obchodné storno podmienky a Faktúru na zaplatenie pobytu v cene po
znížení a v súlade s náležitosťami pre vydokladovanie nároku „ cez Rekreačné poukazy „ .

Odborový Zväz Potravinárov Slovenskej Republiky, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
Je dôležité skutočnosť cez „ RP „ poznať a oznámiť na recepcii vopred z dôvodu technických možností
vystavovania dokladov, ktoré nie je možné spätne prerábať.

Storno podmienky sú podrobne uvedené v Obchodných podmienkach platných od 1.1.2015
nasledovne:
Storno poplatok vo výške 50% z ceny pobytu 14 až 3 dni pred nástupom na pobyt
Storno poplatok vo výške 100 % z ceny pobytu 2 až 0 dní pred nástupom na pobyt
Storno poplatok 0 % pri zrušení pobytu 15 a viac dní pred nástupom na pobyt
Zároveň upozorňujem na možnosť poistiť si zaplatenú sumu pobytu v komerčnej poisťovni pre
prípad, že na pobyt hosť z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi !! Je dôležité na to upozorniť účastníka,
pretože finančné prostriedky nad rámec možností vyplývajúcich z OP mu vrátené nebudú. Prípadne
účastník, alebo ZO zabezpečí náhradníka, člena odborovej organizácie.

Rezervácie pobytu je potrebné urobiť na telefónnom čísle : 0918 494 494 , alebo mailom na adrese:
recepcia@oravskahoraren.sk. Graficky spracovaný informačný leták k dovolenke len pre členov
odborov ZO pri OZ Potravinárov SR bude zverejnený na www.oravskahoraren.sk

V prípade naplnenia, obsadenia počtu 300 ks OZ Potravinárov SR a základnou odborovou
organizáciou dotovaných poukazov je samozrejme možné ponúknuť ďalším záujemcom o dovolenku
možnosť rekreácie v Penzióne *** Oravská horáreň s príspevkom OZ Potravinárov SR vo výške 5.EUR/ 1 osoba a noc v súlade so schváleným uznesením Predsedníctva OZ Potravinárov SR zo dňa
28.10.2019.

Celkové náklady na 300 dotovaných pobytov:
OZ Potravinárov SR : 300 x 81.- EUR = 24.300 .- EUR
Odborová organizácia : 300 x 54.- EUR = 16.200.- EUR
Účastník dovolenky : 300 x 45.- EUR = 13.500.- EUR
Dodatková dovolenka pre členov odborov celkom v sume 54.000.- EUR (ak sa jedná iba o dospelé
osoby, pri účasti detí sa prepočítanie nákladov adekvátne znižuje).

V Bratislave 19 marca 2021, Ing. Mellenová

