Понуда – настава у природи шк. 2018/2019године

Београд,

09.10.2018.

године

Понуда број

3854/1
НАСТАВА У ПРИРОДИ ШКОЛСКЕ 2018./2019. године
ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” НОВИ БЕОГРАД
ЦЕНА АРАНЖМАНА СА ПРЕВОЗОМ ИЗ БЕОГРАДА
8 дана / 7 пансиона

ТЕРМИН БОРАВКА

21.05. – 28.05. 2019. године

„РУДНИК“ НА
РУДНИКУ

Цена аранжмана са ПДВ-ом:
20.690,00

Дечје одмаралиште Рудник, налази се на 710 м надморске висине истоимене планине. Од Београда је
удаљено 115 км а 36 км од Чачка. Клима је блага планинска, са великим бројем сунчаних дана и оптималном
влажношћу ваздуха.
Одмаралиште располаже са око 130 места, распоређених по собама са 4 до 9 кревета. Све собе су са
купатилима. Наставници - пратиоци деце су смештени у двокреветним и трокреветним собама са сопственим
купатилима и телефоном. У објекту се налазе учионице, ТВ сала, дневни боравци, трпезарије и сала за забаву. Ван
објекта се налази комплекс спортских терена за мале спортове (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал), пољска
учионица и игралиште са љуљашкама, клацкалицама и пењалицама.
Здравствену заштиту током 24 сата пружа лекарска служба у амбуланти у оквиру самог објекта.
Боравак деце оплемењују и употпуњују пешачки излети са рекреаторима и аниматорима до рудника олова и
цинка, „ шумске куће ”, воденице, сеоског домаћинства, каменолома и видиковаца.

АРАНЖМАН ОБУХВАТА:
• 7. пуних пансиона на бази класичног услуживања (3 оброка плус ужина)
• у случају да смена траје краће или дуже, цена се мења за одговарајући износ
• аутобуски превоз из Београда високоподним тур. аутобусима са климом и аудио опремом
• организацију васпитно-образовних активности
• организацију спортско-рекреативних активности
• превентивну 24. часовну превентивну здравствену заштиту
• осигурање корисника услуга
• надокнаду наставницима у бруто износу од 7.200 динара – по одлуци Савета родитеља
OПШТИ УСЛОВИ:

Центар одобрава гратис за наставника–пратиоца деце, по одељењу. Додатно, Центар одобрава један гратис
на 15 плативих ученика.

ПЛАЋАЊЕ:
Плаћање аранжмана је на начин како је наведено у конкурсној документацији ЈН 03/18 .
ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА:

ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА –
ОГРАНАК ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА
– АРАНЂЕЛОВАЦ, Војводе Путника 4 – 6,
Служба продаје , Рисанска 12, 11 000 Београд
Телефони:011/ 7614 – 829; 6685 – 356;6684 – 186; 034/723-840
факс: 011/ 6658 – 524 ; 034/710-702
Текући рачун: 840 – 256667 - 16 Матични број : 07036205 ПИБ : 100268221 ПДВ ознака: 15289324
Веб страница: www.cdlbgd.rs
E-mail: prodaja@cdlbgd.rs
cdl@cdlbgd.rs
Лиценца ОТП 04/2013 од 18.02.2016. године
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