POLETNO - JESENSKO SREČANJE
Habit d.o.o., upravljanje z nepremičninami in GZS - Zbornica za poslovanje z nepremičninami
v sodelovanju s Sindikatom komunale, varovanja in prometa z nepremičninami
ter Republiškim odborom za poslovanje z nepremičninami

Vabimo, da se udeležite 17. SREČANJA
NEPREMIČNINSKIH ORGANIZACIJ, ki bo
v petek 9. 9. 2016 v Velenju.
Pester športno-zabavni program, vesela družba ob dobri kulinariki in
ob zvokih izvrstne glasbe, obetajo nova doživetja.

Propozicije in program srečanja,
ki so v prilogi, kot prijavo pošljite,
najkasneje do: 29. 8. 2016 na:
Habit d.o.o., Koroška 48, 3320
Velenje, telefon: 03 777 0 383,
fax: 03 5875 756 ali na e-naslov:
ursa.kurnik@habit.si.

Za prijavo zadostuje, da je iz
prilog razvidno, ime podjetja,
davčna številka, naslov in
število prijavljenih udeležencev,
kar nam bo v pomoč pri izstavitvi
faktur.

V primeru kakršnihkoli
nejasnosti, se obrnite na
Habit d.o.o., ki je letos
organizator poletno- jesenskega
srečanja.

Na snidenje v Velenju, v petek 9. septembra!
Direktor GZS-ZPN
Boštjan Udovič

Direktor Habit d.o.o.
Janko Popovič

Petek, 9. 9. 2016, Velenje
Program:
URA

DEJAVNOST

9.30 – 10.30

Sprejem udeležencev srečanja na jezeru, malica

10.30 – 11.00

Pozdrav direktorja podjetja in predsednice sindikata ter otvoritveni protokol

11.00 – 17.00

Začetek športnih tekmovanj, proste aktivnosti, ogledi

17.00

Pozno kosilo ob živi glasbi

18.00

Uradni podpis nove Kolektivne pogodbe za poslovanje z nepremičninami
Razglasitev rezultatov, podelitev pokalov in priznanj

18.30

Družabni del z živo glasbo

NEDOLOČEN ČAS

Zabava za mlado in staro v prostem slogu, dokler bomo zdržali.

Proti plačilu in po dogovoru so možni ogledi Muzeja Premogovništva v Velenju
(http://www.rlv.si/muzej/), Muzeja usnjarstva (http://www.muzej-velenje.si/sostanj/)
in Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. (http://www.te-sostanj.si/si/) Bloka 6 ter še
kakšno presenečenje.
Kotizacija za udeleženca znaša 36€ (z že vključenim DDV).
V kotizacijo je vključena organizacija srečanja, izvedba programa, športni objekti, okusni
obroki hrane (možnost vegeterianskega obroka - po predhodnem naročilu) in pijača
(točeno pivo, vino, radenska, voda), ostala pijača plačljiva za šankom.
Prosimo vas, da kotizacijo nakažete najkasneje do 29.8.2016, da lahko organizator
vašo prijavo utemeljeno upošteva za naročilo aktivnosti oz. prehrane. V kolikor ne bo
zadostnega števila prijav, bo organizator srečanje odpovedal.

Petek, 9. 9. 2016, Velenje

Prijavnica:
DRUŽBA, ORGANIZACIJA:
SEDEŽ DRUŽBE:
MATIČNA ŠTEVILKA:
DAVČNA ŠTEVILKA:
TELEFON :
FAKS :
E-POŠTA:
PRIJAVLJAMO SKUPNO:

UDELEŽENCEV

V ŠPORTNEM DELU BOMO PREDVIDOMA SODELOVALI V: (prosim, če označite, kje se prijavljate)
MOŠKA EKIPA
1.

KOŠARKA - 4 tekmovalci (3+1)

2.

ODBOJKA - 6 tekmovalcev (mešano)

3.

TENIS – žreb dvojic

4.

MALI NOGOMET - 6 tekmovalcev

5.

BALINANJE - 2+1 tekmovalcev

6.

PIKADO (posamično)

7.

VLEČENJE VRVI (6 tekmovalcev)

8.

MINI GOLF

9.

DRUŽABNA IGRA

ŽENSKA EKIPA

OPOMBA: Ekipe bo možno
prijaviti tudi na licu mesta.
Pri oblikovanju ekip in izvedbi
tekmovanj veljajo splošno
znana pravila. Če nimate dovolj
članov za samostojno ekipo v
kolektivnih športih, se lahko
že sedaj pred prijavo povežite
s podobno organizacijo (npr. iz
prejšnjih srečanj) in navedite to
v prijavi.

Petek, 9. 9. 2016, Velenje

MOŽNE AKTIVNOSTI v primeru interesa: mini golf, nordijska hoja, badminton …

PRIJAVA UDELEŽENCEV NA MOŽNE IZLETE, OGLEDE

Prijavo potrebujemo zaradi rezervacij terminov v muzejih in števila spremljevalcev udeležencev.
Število udeležencev
1.

Muzej usnjarstva na Slovenskem (Šoštanj)

2.

Muzej premogovništva (velenje)

3.

Ogled Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.

KOTIZACIJO (36€ (z DDV) na udeleženca) ZA _______ OSEB
V SKUPNI VREDNOSTI ________________ € SMO NAKAZALI
NA TRR Sberbank SI56 3000 0000 6130 242, sklic na št. 00, vaša davčna številka.
Da vam bomo lahko izstavili avansni račun, nam prijavnico in dokazilo o plačilu kotizacije pošljite na faks:
03 5875 756 oziroma na naš naslov: HABIT d.o.o., Koroška 48, 3320 Velenj

KRAJ:
DATUM:
ŽIG:
PODPIS:

