OZNAM
RADA ZO OZ PŠaV pri UKF
organizuje 5-dňový poznávací zájazd
OSTRAVA
A
OKOLIE
Termín: 16. 8. – 20. 8. 2017
1. deň – odchod 6,30 hod., v dopoludňajších hodinách prehliadka mesta Olomouc
s miestnym sprievodcom, voľný program, príchod do Ostravy, ubytovanie, večera
2. deň - raňajky, prehliadka Ostravy s miestnym sprievodcom, večera
3. deň – raňajky, v dopoludňajších hodinách prehliadka výrobne tradičných vianočných
ozdôb, tvorivej dielne a podnikovej predajne v Opave, prehliadka Opavy,
v popoludňajších hodinách prehliadka zámku Raduň (vstupné: dospelí – 110,- Kč, deti
od 6 rokov, študenti, dôchodcovia od 65 rokov 80,- Kč, deti do 6 rokov, ZŤP zdarma), návrat do Ostravy, večera
4. deň – raňajky, prehliadka mesta a kultúrnych pamiatok v poľskom meste Gliwice,
návrat do Ostravy, večera
5. deň – raňajky, odchod o 8,30 hod. do skanzenu Rožnov pod Radhoštěm, odchod do
Nitry cca o 13,00 hod, príchod do Nitry vo večerných hodinách (20,00 – 21,00 hod.)
Zmena programu je vyhradená.
Odchod autobusu: 6,30 hod. spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku, č.1
Základná cena zájazdu pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov je 152,- Eur.
Zamestnanec, člen ZO: dostane príspevok od ZO 30,- Eur a tiež príspevok 50,- Eur zo
sociálneho fondu. Cena zájazdu pre zamestnanca, ktorý je odborár a má nárok na príspevok
zo sociálneho fondu je 72,-Eur.
Zamestnanec, nečlen ZO: dostane príspevok zo sociálneho fondu 50,- Eur. Cena zájazdu pre
zamestnanca, nečlena ZO, ktorý má nárok na príspevok zo sociálneho fondu je 102,- Eur.
Zamestnanec UKF, ktorému vznikne nárok na príspevok 50,- Eur zo sociálneho fondu, musí
zaplatiť cenu zájazdu aj s týmto príspevkom. Po ukončení zájazdu mu bude vo výplate
v nasledujúcom výplatnom termíne vrátených 50,- Eur.
Dôchodca, člen ZO: príspevok od ZO 10,- Eur.
Príspevok zo sociálneho fondu a zo ZO je možné na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť
iba 1x ročne.

V cene zájazdu je doprava, ubytovanie, polpenzia, sprievodca, vstup na Vyhliadkovú vežu
v Ostrave, vstup na prehliadku výroby tradičných vianočných ozdôb.
V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie a vstupné: zámok Raduň, pamätihodnosti v meste
Gliwice.
Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili na sekretariát ZO (č. tel. 6408045, e-mail:
odbory@ukf.sk) najneskôr do 20.6.2017 aj so zaplatením za zájazd.
doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF
v Nitre

