Published on Hrvatska odvjetnička komora (http://www.hok-cba.hr)
Početna > XXIV. Sportske igre odvjetnika i odvjetničkih vježbenika od 26. do 29. rujna u Vodicama

XXIV. Sportske igre odvjetnika i odvjetničkih vježbenika od
26. do 29. rujna u Vodicama [1]
Datum objave: 27.08.2019.
u kategoriji: ARHIVA [2]
Hrvatska odvjetnička komora organizira

XXIV. SPORTSKE IGRE ODVJETNIKA I
ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA
od 26. do 29. rujna 2019. u Vodicama
Prijave za sudjelovanje vrše se isključivo putem on-line prijave do petka, 13. rujna 2019.
Svi članovi Hrvatske odvjetničke komore primit će mail s linkom za prijavu.
NAPOMENE:
PRIJEVOZ
OSOBNI PRIJEVOZ:
Dolazak u četvrtak, 26. rujna 2019. do 20 sati.
Odlazak u nedjelju, 29. rujna 2019.
PRIJEVOZ AUTOBUSOM:(obavezno naznačiti kod prijave)
HOK osigurava besplatan prijevoz autobusom za sudionike Sportskih igara Zagreb Vodice – Zagreb.
Polazak autobusa iz Zagreba u četvrtak, 26. rujna 2019., u 13:00 sati, ispred HOK-a,
Koturaška cesta 53.
Povratak iz Vodica u nedjelju, 29. rujna 2019., u 11:00 sati, ispred Hotela Olympia.
HOTELSKI SMJEŠTAJ
1.

Odvjetnici imaju mogućnost odabira hotela sve do ispunjenja kapaciteta.

2.

Odvjetnički vježbenici bit će smješteni u hotelu Olympia **** .

Cijene aranžmana:
Hotel Olympia ****
u jednokrevetnoj sobi, polupansion

590,00 kuna po osobi dnevno

u dvokrevetnoj sobi, polupansion

470,00 kuna po osobi dnevno

Hotel Sky Olympia ****
u jednokrevetnoj sobi, polupansion

690,00 kuna po osobi dnevno

u dvokrevetnoj sobi, polupansion

520,00 kuna po osobi dnevno

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 10,00 kn po osobi dnevno.
PLAĆANJE:
ODVJETNICI
Plaćanje smještaja za odvjetnike vršit će se isključivo po PONUDI. Kako bi rezervacija smještaja za
ODVJETNIKA bila pravovaljana, nakon što pošaljete svoju prijavu Dubrovnik Sun će Vam poslati
ponudu, po kojoj trebate izvršiti uplatu do datuma naznačenog na ponudi.
Molimo da i osoba koju ste naveli u dvokrevetnoj sobi pošalje svoj obrazac za prijavu.
Rok za otkaz rezervacije smještaja ODVJETNIKA, bez troškova otkazivanja, je do 14. rujna 2019. U
slučaju otkaza prije navedenog datuma, nema troškova otkazivanja.
U slučaju otkaza nakon navedenog datuma, hotel će naplatiti iznos troška jednog noćenja rezervirane
usluge. U slučaju nedolaska hotel će naplatiti cjelokupan iznos rezervirane usluge.
VJEŽBENICI
Odvjetnički vježbenici dužni su u roku od 8 dana po on-line prijavi izvršiti uplatu kotizacije u visini
od 400,00 kn na žiro račun HOK br. (IBAN) HR6623600001101268409, na broj:
36337-2019(model plaćanja ostaviti prazno), svrha doznake: kotizacija za Igre - navesti ime i
prezime vježbenika.
Komora svim prijavljenim vježbenicima snosi razliku troška smještaja u hotelu Olympia
****, na bazi polupansiona, isključivo u dvokrevetnim sobama (u obrascu prijave potrebno je
navesti s kime želite biti smješteni). Molimo da i osoba koju ste naveli u dvokrevetnoj sobi pošalje svoj
obrazac za prijavu.
Veselimo se vašim prijavama i očekujemo vas u Vodicama te vam želimo mnogo sportskih uspjeha.
S kolegijalnim poštovanjem,
Hrvatska odvjetnička komora
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