► Sindikat v podjetju tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije
RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH ENOTAH STUPIS
- TERME PTUJ IN TERME ČATEŽ za obdobje marec 2017–februar 2018 (od 5. 3. 2017 do 4. 3. 2018)
Spoštovana predsednica, spoštovani predsednik
Z mesecem februarjem 2017 zaključujemo sezono za letovanje v počitniških enotah STUPIS in
razpisujemo novo sezono za obdobje 2017/2018.
Prosimo vas, da razpis objavite na oglasne deske v vaši sredini in o tem informirate čim več ljudi.
Razpis za letovanje v počitniških enotah STUPIS objavljamo za člane Sindikata tekstilne in
usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije.
Za druge člane sindikatov v ZSSS in nečlane je možna prijava v času razpisa na način, ki je
razviden v rubriki »dodatne prijave in druge informacije«.
Član ali nečlan izpolni prijavnico za letovanje, ki je priloga tega razpisa, praviloma tako, da vpiše
tudi osebe, ki bodo z njim letovale (v primeru, da nekdo od vpisanih ostalih koristnikov ne bo mogel
letovati oz. bo namesto njega letoval nekdo drug, je potrebno to spremembo pravočasno javiti).
Član/nečlan s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov.
V skladu s terminskim planom 2017/2018, ki je priloga razpisa, bodo termini razporejeni po
prispelih prijavah, z upoštevanjem spodaj navedenih kriterijev.
Termini letovanja v času razpisa so tedenski (od nedelje do nedelje, prihod po 12. uri–odhod do
12. ure). Izven razpisa so termini lahko tudi krajši (Terme Čatež najmanj 2 dni oz. 1 nočitev, Terme
Ptuj-najmanj 3 dni oz. 2 nočitvi).
O rezervaciji ali odklonitvi prijave bo član/nečlan pisno obveščen.
► KRITERIJI
V času prijave na razpis se termini dodelijo glede na pogostost letovanja člana v počitniški enoti
STUPIS v zadnjih dveh sezonah (le-to velja predvsem za poletno sezono julij in avgust ter šolske
počitnice med letom).
Kriterij pogostosti letovanja ne upoštevamo pri prijavah izven razpisa.
Prednost pri letovanju ima član:
- ki še nikoli ni letoval v počitniških enotah STUPIS in
- z družino ter šoloobveznimi otroki.
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Najem počitniške enote je možen samo z napotnico. Menjava odobrenih terminov brez soglasja
izdajatelja napotnice in letovanje brez člana ali zunanjega uporabnika, kot nosilca letovanja, ni
dovoljeno.
Cena najema apartmaja za člane STUPIS in druge člane sindikatov v ZSSS:


Terme Čatež 46,00 €/nočitev z DDV, vključno s kopalnimi kartami za šest oseb na dan.
Počitniška hišica je primerna za največ 6 oseb. Turistično takso in prijavnino plačajo gosti
sami na recepciji kampa v termah.



Terme Ptuj 35,00 €/nočitev z DDV, vključno s kopalnimi kartami za tri osebe na dan in
uporabo savn. Garsonjera je primerna za največ 4 osebe. Turistično takso plačajo gosti
sami na recepciji v termah. Četrti gost plača kopalne karte sam po ceni s 30 % popustom
na redno ceno celodnevne vstopnice v Termalni park.

Cena najema apartmaja za zunanje uporabnike (nečlane):


Terme Čatež 60,00 €/nočitev z DDV, vključeno s kopalnimi kartami za šest oseb na dan.
Turistično takso in prijavnino plačajo gosti sami na recepciji kampa v termah.



Terme Ptuj 49,00 €/nočitev z DDV, vključeno s kopalnimi kartami za tri osebe na dan.
Turistično takso plačajo gosti sami na recepciji v termah. Četrti gost plača kopalne karte
sam po ceni s 30 % popustom na redno ceno celodnevne vstopnice v Termalni park.

Na dan prihoda in odhoda, ne glede na uro prihoda in odhoda, gosti apartmaja lahko koristijo
kopanje.
Uporabnik je dolžan pred pričetkom njegovega letovanja plačati najem apartmaja oz. letovanje v
celoti (možnost plačila na obroke).
► DODATNE PRIJAVE IN DRUGE INFORMACIJE
V času razpisa se lahko prijavijo na letovanje tudi drugi člani sindikatov v ZSSS in zunanji uporabniki
(nečlani) s prijavnico, vendar bodo razporejeni še-le po razvrstitvi prijav članov STUPIS na preostale
proste termine.
Pri članu ali zunanjem uporabniku (nečlanu), ki se je prijavil na prosti termin med letom (izven
razpisa), se ne upošteva njegove pogostosti letovanja v počitniških enotah STUPIS.
Vaše pisne prijave pričakujemo do 20. februarja 2017.
Za morebitna vprašanja nas kontaktirajte na št. 01 3000 840 ali 031 358 949 tajništvo STUPIS.
Sindikalni pozdrav
Ljubljana, 6. 1. 2017

Anton Rozman
Generalni sekretar

Poslano še:
- Članom v organih STUPIS
- Sekretarjem v območnih organizacijah STUPIS
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