Zagreb, 05.05.2010.

12. SPORTSKE IGRE
ČLANOVA SINDIKATA ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
Podsjećamo vas da će se ove godine Sportske igre održavati po prvi puta u Solarisu kod Šibenika u terminu
od 16. do 20. lipnja 2010. godine .
S obzirom da ove godine imamo i održavanje našeg redovnog Sabora sindikata neposredno prije održavanja
Sportskih igara (subota, 12. 06. 2010.), molimo vas da nam čim prije pošaljete vaše prijave kako bismo bili u
mogućnosti kvalitetno nastaviti organizacijske aktivnosti. Svi zainteresirani članovi za sudjelovanje na
Sportskim igrama moraju svoj dolazak prijaviti najkasnije do 20. svibnja a uplate se moraju izvršiti
najkasnije do 05. lipnja 2010.
UPLATE se vrše isključivo sa žiro računa podružnice jednokratno na žiro račun SOLARIS HOTELS
RESORT, ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 2402006 - 1100546667. Kopije uplata šaljete
faksom 022/ 361 800 i u Tajništvo Sindikata.
Kontakt osoba u Solarisu je gospođa Ivana Ivković tel: 022/361 004; mob: 099 2045 213.
Također, još jednom napominjemo kako je potrebno unaprijed nas obavijestiti i o broju članova obitelji koji će
na igre eventualno doći u pratnji sudionika.
Svi članovi zainteresirani za sudjelovanje na sportskim igrama moraju svoj dolazak prijaviti na način da o
tome obavijeste podružnicu (glavnog povjerenika ili zaduženu osobu), a svaka podružnica će o prijavama
obavijestiti Tajništvo.
Ove godine smještaj je isključivo u hotelskim sobama i to uglavnom u dvokrevetnim. Molimo vas da zbog
ekonomičnosti i kolegijalnosti prema drugim podružnicama, vodite računa o maksimalnom popunjavanju.
Srdačan pozdrav,
Romana Mihelić, voditelj organizacije Sportskih igara
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