Бр. 20/02-2

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ
- Организациони одбор Београд, јануар 2019.

ПРИЈАВА
за учешће на 24. Интернационалним сусретима радника комуналне привреде
“РСИК 2019” од 15. до 21. септембра 2019. године


1. Назив предузећа-синдикалне организaције-установе
_____________________________________________________________________________
Место и адреса __________________________________________________________________

ПИБ .............................. Матични број ................................ Текући рачун ....................................
2. Име и презиме лица задуженог за сусрете________________________________________________
тел. _________________________ факс ________________
3. За интернационалнa радно-производнa и спортска такмичења “РСИК 2019” у БЕЧИЋИМА
од 15 до 21. септембра 2019. године пријављујемо екипе у следећим дисциплинама:
Радне дисциплине
1. Орезивање живе ограде
2. Аранжирање букета цвећа
3. Аранжирање икебане
4. Машинско кошење траве
5. Одржавање-прање коловоза
6. Монтирање водомера са 2 вент. и чесмом
7. Изношење смећа-пражњење.посуда за смеће
8. Расклапање и склапање радијатора

Спортске дисциплине
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мушке екипе
Мали фудбал
Кошарка
Одбојка
Стрељаштво
Стони тенис
Шах
Крос
Шутирање „тројки“
Спортски риболов
Рукомет
Мини баскет
Надвлачење конопца
Одбојка на песку
Пливање

Женске екипе
1. Кошарка
2. Одбојка
3. Стрељаштво
4. Стони тенис
5. Шах
6. Крос
7. Шутирање „тројки“
8. Спортски риболов
9. Пикадо
10. Бацање плочица
11. Рукомет
12. Мини баскет
13. Одбојка на песку
14. Пливање
15. Скок у даљ

Напомена:

ЖРЕБАЊЕ ће се обавити у Београду, у свечаној сали. Учесници ће накнадно бити обавештени о термину
одржавања жреба. Број пријављених чланова екипе подразумева, поред такмичара, и број учесника из
Вашег предузећа који учествују на играма (председник синдиката, вођа екипе, запослени који нису
такмичари, возач и др.).
Неопходно је обезбедити за спортски део такмичења: спискове такмичара у 3 примерка за сваку дисциплину, оверене здравствене
књижице, фотокопију радне књижице и личну карту (пасош на увид), као и реквизите за такмичења у: шаху, спортском риболову и
стрељаштву.
Посебно скрећемо пажњу да све вође екипа пре поласка на такмичења, провере здравствено стање својих такмичара.


4. Пријављујемо укупно учесника: _______ . У БЕЧИЋЕ долазимо дана: ........... 2019.
Напомена:
Пријаву шаље свако правно лице за број особа за које ће платити. То значи да предузеће доставља пријаву за број
такмичара и осталих учесника за које плаћа, а друго правно лице нпр. Синдикат доставља пријаву за број такмичара и
осталих учесника за које плаћа Синдикат.
 Обавезно пријаве за ревијалне сусрете “РСИК 2019” доставити Организационом одбору Синдиката запослених у
комунално-стамбеној делатности Србије,: 11000 Београд, Трг Николе Пашића бр. 5/III-16, а ближе информације добићете
непосредно у Организационом oдбору или на нашем сајту www.sindikatkomunalaca.rs - телефони: 011/3237-159; 3335-182
– моб.тел.066/855-2007 и факс 3241-911 или E-mail: sindkomsrbije@gmail.com.
Место ___________
Датум __________2019.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________

