Tradičně připravujeme pro naše zaměstnance a pro zaměstnance, členy naší
odborové organizace možnost účastnit se rodinné rekreace na FRANu, tedy v
rekreační oblasti Javorníky.
Bližší informace v letácích na úvodní stránce www stránek odborů.
Zájemci se přihlásí prostřednictvím úsekových důvěrníků, nebo předsedů Dílenských
Výborů a sekretariát naší ZO zpracuje požadavky – snaží se je zkoordinovat tak,
abychom využili a naplnili kapacitu rekreačního zařízení.
Současně zájemci sdělíme, jak zaplatí tuto rekreaci, upřednostňujeme
bezhotovostní převody.
Průběžně vydáváme informace o odjezdu, nástupním a návratovým místem je
parkoviště naproti OD TESCO DORNYCH ( vedle podniku OSEVA ) .
Prosím Vás, vyplňujte svědomitě údaje o cestujících, rekreantech a zejména
aktuální mobilní telefonní spojení. Velmi tím ulehčíte činnost a spolupráci
s pověřenou osobou, která je zodpovědná za rekreanty.
Za děti zodpovídají rodiče.
Čas odjezdu 11. 3. 2017 bude upřesněn.
Po celou dobu pobytu je náš zástupce přítomen na místě pobytu.
Mezi zaměstnanci je tato rekreační aktivita známá a oblíbená.
V závěru roku 2016 došlo dohodou mezi námi odboráři a vedením výrobních
jednotek k tomu, že část prostředků určených na tuto aktivitu byla přerozdělena
na jiné Benefity našeho hlavního zaměstnavatele.
Proto jsme nuceni zasáhnout do tvorby cen a zavést cenové změny a rozdíly mezi
jednotlivými výrobními závody v Brně.
Pro zaměstnance, nebo zaměstnance – členy odborů, kteří se uvedené rekreace
neúčastní však stále zde platí i možnost, požádat si o příspěvek na dětskou
aktivitu, kterou v rámci jarních prázdnin pořádají školy a sportovní nebo zájmové
organizace.
Příspěvek ve výši 80.- Kč /jeden den bude vyplacen na základě zpětně dodaného
potvrzení o účasti v maximální výši 400.- Kč ( za pět dnů ) zaměstnanci ABB
lokalita Brno ( EPMV, Heršpická a PGHV Tuřanka) .
Potvrzení musí obsahovat razítko školy nebo organizace, jméno dítěte, jeho věk,
počet dnů, po které se aktivita konala.

Žádanku vypíše rodič dítěte (zaměstnanec ABB lokalita Brno EPMV, Heršpická a
PGHV Tuřanka) a předá na sekretariát ZO p. Hovorkové, p.Bohdanovi, nebo
p.Stiburkové.
Příspěvek se zásadně vyplácí převodem na účet, ve výjimečných případech
v hotovosti na sekretariátu.
Přejeme Vám klidné prožití jarních prázdnin s Vašimi dětmi a těšíme se na setkání
při některé z našich dalších aktivit.
Jiří Bohdan předseda Výboru ZO
Ludmila Stiburková – asistentka sekretariátu
Miroslava Hovorková – pověřena vedením sekretariátu
Brno 6.1.2017
ww.odboryabbbrno.cz

Hotel Fran
GPS: 49.326045,18.376129
Adresa: Kopanice č.p. 290, 02356 Makov
Telefon: +421 414 364 151
Mobil: +421 918 890 517
Web: http://www.hotelfran.skg.sk

