XX Сусрети установа
Златибор, 14-17.10.2018.
ПРИЈАВА И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Пријављивање се врши слањем ПРИЈАВЕ на мејл
korisnickiservis@obrazovni.rs,
на факс: 011/3286-494
или путем on-line формулара на адреси: www.obrazovni.rs.
Детаљније информације можете добити на телефоне:
011/3286-542
063/688-354

Котизација
За претплатнике на комплет часописа Образовног информатора: 9.500,00 дин.
за првог учесника; 7.300,00 дин. за другог учесника; 3.800,00 дин. за трећег и
четвртог, а за сваког наредног учесника БЕСПЛАТНО.
- За остале учеснике: 16.500,00 дин. за првог учесника; 11.500,00 дин. за другог
учесника; 9.500,00 дин. за трећег и четвртог, а за ПЕТОГ учесника БЕСПЛАТНО.
* У цену котизације је урачунат ПДВ.
-

→ ВАЖНО ЗА НЕПРЕТПЛАТНИКЕ
Уколико се укључите у Претплату Образовног информатора за IV квартал,
обезбеђујемо Вам учешће на XX СУСРЕТИМА УСТАНОВА по нижој,
претплатничкој цени.
Кориснички сервис – пријаве за претплату:
011/3036-531; 3036-532; 063/688-354; 063/688-325

ПРЕВОЗ ИЗ БЕОГРАДА И НОВОГ САДА
Превоз учесника XX Сусрета установа организован је из Београда и Новог Сада.
Поласци:
Из Новог сада 14.10.2018. у 07:00 – Плато код железничке станице (код локомотиве).
Из Београда 14.10.2018. у 08:30 часова – код Плаве локомотиве
Са Златибора 17.10.2018. у 14:00 часова – паркинг испред „Dancing bara” хотела
Палисад
Цене:
Београд-Златибор-Београд – повратна карта 2.730,00 РСД
Београд-Златибор или Златибор-Београд – један правац 1.970,00
РСД Нови Сад-Златибор-Нови Сад – повратна карта 3.060,00 РСД
Нови Сад-Златибор или Златибор-Нови Сад – један правац 2.200 РСД

За реализацију аутобуског превоза по наведеним ценама на релацији Нови СадБеоград-Златибор-Београд-Нови Сад неопходно је да буде минимум 45 путника у
једном аутобусу.
Резервације карата заинтересовани путници могу да изврше на:
Tel. +381 11 7620255 или
e-mail: office@fudeks.rs

СМЕШТАЈ У ХОТЕЛУ „ПАЛИСАД“
Рeзeрвaциje смештаја сe вршe директно хотелу „Палисад“:
• нa тел: 031/841-161, фaкс: 031/841-734,
• електронска пошта: prodaja@palisad.rs.
Рeзeрвaциje смeштaja због великог интересовања вршиће се до попуне капацитета,
а нajкaсниje 25 дaнa прe пoчeткa кoришћeњa услугa (23.9.2018). Уплaту 100%
aвaнса за смештај извршити седам дaнa прe пoчeткa кoришћeњa услугa нa
oснoву прoфaктурe хотела. Информације о условима и ценама смештаја погледајте
на сајту palisad.rs.

