S I NDI K AT C ARI NI KO V
S L O V E N I J E
Organizacija sindikata Finančnega urada Nova Gorica
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Datum: 2. 4. 2019

RAZPIS ZA LETOVANJE V KAMP PRIKOLICAH V
KAMPU INDIJE - BANJOLE IN KAMPU ČIKAT – MALI LOŠINJ 2019
TERMIN
LETOVANJA

DATUM LETOVANJA

CENA LETOVANJA
INDIJE-BANJOLE

CENA NAJEMA
AC ČIKAT

Predsezona

06.05.2019 - 31.05.2019

15 €/ dan

15 €/ dan

Predsezona

01.06.2019 - 11.06.2019

25 € / dan

25 € / dan

Predsezona

11.06.2019 - 21.06.2019

28 € / dan

28 € / dan

1. izmena

21.06.2019 - 01.07.2019

360€ / 10 DNI

360€ / 10 DNI

2. izmena

01.07.2019 - 11.07.2019

400€ / 10 DNI

430€ / 10 DNI

3. izmena

11.07.2019 - 21.07.2019

410€ / 10 DNI

480€ / 10 DNI

4. izmena

21.07.2019 - 31.07.2019

430€ / 10 DNI

480€ / 10 DNI

5. izmena

31.07.2019 - 10.08.2019

430€ / 10 DNI

480€ / 10 DNI

6. izmena

10.08.2019 - 20.08.2019

410€ / 10 DNI

480€ / 10 DNI

7. izmena

20.08.2019 - 30.08.2019

400€ / 10 DNI

430€ / 10 DNI

Posezona

30.08.2019 - 09.09.2019

310€ / 10 DNI

330€ / 10 DNI

Posezona

09.09.2019 - 29.09.2019

17€ / dan

20€ / dan

Posezona

29.09.2019 - 20.10.2019

12 €/dan

Cena najema prikolice v kampu Čikat na Malem Lošinju velja za 4 osebe (otroci do
izpolnjenega 3 leta ne štejejo), v kampu Indije - Banjole velja za 5 oseb (vključno z otroki).
Plačilo letovanja je možno v do štirih obrokih. Prvi obrok se plača po odobritvi vloge oziroma
potrditvi letovanja, nato pa še tri zaporedne mesečne obroke ali enkratno najkasneje do
prevzema napotnice.
Cene veljajo za člane Sindikata carinikov Slovenije, za nečlane sindikata je cena letovanja
višja za 15%.
 Rok za vložitev prijav je do 18.4.2019,
 V prijavo vpišite vse osebe, ki bodo letovale, prijavo čitljivo in pravilno izpolnite,
 Zamudniki bodo razvrščeni v morebitne proste zmogljivosti,
 Kontaktna oseba za zbiranje prijavnic in informacij je Tanja Tominec tel. 05-2976767,
el.naslov: tanja.tominec@gov.si

PRIJAVNICA ZA LETOVANJE
Priimek in ime __________________________________________________________________
zaposlen(a) v FU/GFU oddelek______________________________________________________
član SCS OSFU _________________________________________________________________
Naslov _________________________________________________________________________
Telefon doma ali v službi: ___________________ GSM _________________________________
Osebe, ki bodo letovale:
Zap.
št.

IME IN PRIIMEK

BIVALIŠČE

LETO
ROJSTVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prijavite vse, ki bodo letovali z Vami, ne glede na starost otrok.

Letovati želim v (obkroži)

kamp Indije – Banjole

ali

kamp Čikat – Mali Lošinj

v času od _____________________________ do_____________________________________
Posebne želje : _________________________________________________________________
Ceno letovanja bom poravnal(a) pred začetkom letovanja na TRR št. SI56 6100 0000 1780
588 po izdanem računu in sicer (obkroži):
 v enkratnem znesku oziroma
 v zaporednih mesečnih obrokih
ODPOVED LETOVANJA:
Strinjam se, da bom v primeru odpovedi letovanja poravnal stroške, nastale zaradi odpovedi,
v skladu s 6. členom Pravil za uporabo počitniških kapacitet.
»Najem počitniške kapacitete se lahko pisno odpove, takoj po nastopu razloga, plačana akontacija
oziroma celotni znesek za letovanje pa se vrne kandidatu:
- če je zbolel sam ali njegov družinski član,
- če ga je prizadela elementarna nesreča,
- če je imel smrten primer v družini,
- če je imel službeno obveznost.
Nastop razlogov iz 1. in 4. alineje mora kandidat izkazati z zdravniškim potrdilom oziroma potrdilom
direktorja carinskega urada.
Stroški neupravičene odpovedi letovanja so odvisni od časa, v katerem je predloženo pisno obvestilo o
odpovedi:
- od 20 do 11 dni pred začetkom letovanja
20% cene letovanja
- od 10 do 4 dni pred začetkom letovanja
50 % cene letovanja
V primeru, da kandidat v času do 3 dni pred dnevom začetka letovanj pisno ne odpove letovanja, da ga
odpove na dan odobrenega začetka letovanja oziroma kasneje ali, da se letovanja ne udeleži, mora
plačati celotni znesek cene letovanja.«

Datum: _______________________

Podpis prosilca(ke):_______________________

