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OBVESTILO POČITNIŠKE KOMISIJE OPS CELJE
KOMISIJA ZA POČITNIŠKO DEJAVNOST OPS CELJE
RAZPISUJE LETOVANJE V TERMAH ČATEŽ ZA POLETNO SEZONO 2018

Objavljamo razpis za letovanje v Termah Čatež za poletno sezono 2018 (hiška 125 in hiška 126) - termini
bodo tudi letos tedenski, in sicer od nedelje do nedelje. V primeru da tedenski termini ne bodo

zasedeni, se je možno dogovoriti tudi za štiridnevni ali tridnevni termin v tednu.
Razpis zajema čas od 15.6.2018 do 15.9.2018 npr. termin 17.6. do 24.6.2018, termin 24.6.
do 1.7.2018 itd. vse do zadnjega termina 9.9.- 16.9.2018.
Najem hiške 126 v poletni sezoni na dan znaša 55,00 evrov - v ceno je vključenih do 6 kart za
kopanje, ki omogočajo dva časovno neomejena vstopa v zimsko in poletno Termalno riviero dnevno in
1 x obisk Savna parka za 3 ure.
Najem hiške 125 v poletni sezoni na dan znaša 12,00 evrov po osebi – karta za kopanje do
23.6.2017 omogoča dva vstopa dnevno s po tremi urami kopanja v zimski Termalni rivieri in v obdobju
od 24.6. do 28.8. s po dvema vstopoma dnevno na poletno Termalno riviero.
Karte za kopanje prejmete na recepciji kampa ob sami prijavi.
Po 15.9.2018, to je izven poletne sezone, bo najem hiške 126 zopet 45,00 EUR na dan. Najem hiške
125 pa od 20,00 € na dan za dve osebi – oziroma odvisno od prijavljenih oseb (10,00 € po osebi).
Komisija za počitniško dejavnost OPS Celje pričakuje prijavnice do 11.4.2018, odgovore pa boste
prejeli najkasneje do 16.4.2018.
Prijavnico pošljite na elektronski naslov tatjana.valant@policija.si, če elektronske pošte nimate,
pa lahko tudi po službeni pošti, vendar mora prijavnica prispeti do 11.4.2018. Odgovore boste
prejeli na elektronski naslov. Napotnico za samo letovanje pa prejmete en teden pred letovanjem.
Obveščamo Vas, da je menjava izmene v Termah Čatež ob 12.00 uri (hotelski sistem).
Kriteriji, ki se bodo upoštevali za dodelitev letovanja so navedeni v Pravilniku o uporabi počitniškega objekta v lasti
OPS Celje, ki ga je OPS Celje na svoji redni seji sprejel dne 29.10.2012, seveda pa se
bodo upoštevale tudi evidence o dosedanjem letovanju v predhodnih sezonah. V 11. členu Pravilnika o uporabi
počitniškega objekta v lasti OPS Celje je zapisano, da je potrebno v roku 8 dni od odprave pozitivnega odgovora,
na TRR OPS Celje, poravnati 30 % skupne vrednosti letovanja. Akontacija se bo upoštevala pri izdaji končnega
računa. V primeru odpovedi letovanja OPS Celje obdrži akontacijo, razen v opravičljivem razlogu.

Prav tako Vas obveščamo, da za letovanje na Rogli v poletni sezoni ne bomo razpisali terminov.
Najemnina apartmaja na Rogli je za veliki apartma 25,00 €, za mali apartma pa 15,00 evrov. Tisti, ki se
želi v poletnem času umakniti mestni vročini, si lahko svoj termin rezervira že sedaj, saj je kar dosti
povpraševanja.
V priponki vam pošiljamo tudi obrazec prijavnice, ki je poleg ostalih zadev objavljen tudi na spletni strani
OPS Celje, www.ops-celje.si in na socialnem omrežju Facebook, kjer se lahko sproti seznanjate o naših
novostih, akcijah itd.
Pripravila: Tatjana Valant, predsednica komisija za počitniško dejavnost OPS Celje

