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Број: СК 41-1/19
Стара Пазова
30.08.2019.г.
СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
На основу ПРАВИЛА о раду Савеза Самосталних Синдиката за општину Стара Пазова, Одлукa
Већa и Председништва (16. седница – 10.04., 18. седница – 27.08.19.г.), плана и програма рада за
мандатни период 2015 – 2020.г.,
ОБАВЕШТАВАМ
Вас о следећем :
* На дан 07. септембар (субота), са почетком у 12:00 часова на Расаднику БРЕСТ,
ће се одржати 12. „СИНДИКАЛНИ КОТЛИЋ 2019”, и из тог разлога је потребно пријавити екипе
најкасније до 04. септембра, за такмичење у кувању :
а) РИБЉЕ ЧОРБЕ (екипно - 2 такмичара) и
б) ЈУНЕЋЕГ ГУЛАША (екипно - 2 такмичара),
као и екипе за атипичне синдикалне спортове :
1) Балотање (екипно - 2 такмичара),
2) Пикадо (екипно - 2 такмичара) и
3) Закуцавање ексера (појединачно до 3 такмичара).
За ову манифестацију је потребно уплатити котизацију од 4.000 динара по
дисциплини (само за Јунећи гулаш и Рибља чорба) као учешће у делу трошкова организације
манифестације, који подразумевају, закуп терена, материјал за такмичење, рекламни материјал,
награде, судије, трошкове уметничког програма и остало. Котизацију уплатити до 06. септембра на
текући рачун СССО Стара Пазова, бр.
340-1307-83
код Ерсте банке, филијала Стара Пазова.
Екипе су дужне обезбедити опрему за такмичење и зачине.
Председници Синдикалних организација се задужују да анимирају и позову
чланство да присуствује овој манифестацији у што већем броју и истакну обавештење и плакат на
огласне табле.
Поред такмичарског дела, манифестацију ће обогатити музички, литерарни и
ликовни културни програми које ће извести локални уметници и уметничка удружења као и
атипични синдикални спортови.
Лице за контакт је секретар Савеза, Зорислав Лазић.
председник САВЕЗА
м.п.
________________________
Раде Ерцег
У прилогу:
-

Пријава за такмичење
Копија плаката манифестације

