АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
КНЕЗА МИЛОША 11

Домаћин:
телефон:

Број: 802-00-ОПП
Датум:
Кл.знак.

0-1-0
УПУТ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДМОР, РЕКРАЦИЈУ И ЕДУКАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЕМС АД

мат.бр. 00000

кориснику из

одобрено је коришћење собе број:

кухиње број:

у Објекту

" Електромрежа Србије " АД, Београд

Коришћење почиње од

(од 14.00 часова) до

( до 10.00 часова).

ноћења

Објекат ће користити на основу члана 5. Правилника следећа лица и то :
Презиме и име корисника

Сродство са корисником

Година рођења

Боравишна такса
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Цена коришћења апартмана износи:

0.00 по лежају, односно укупно

0.00

Боравишна такса по дану износи
0.00 за пунолетна лица, умањену за 50% плаћају лица од ____ до ______година
старости, а деца до ______ година су ослобођена плаћања боравишне таксе.
Укупан износ боравишне таксе по овом упуту износи

0.00

.

Носилац права коришћења дужан је да Домаћину објекта преда упут за коришћење, приликом доласка у објекат, као и да на увид стави личне
исправе свих пунолетних лица, а за малолетну децу документ којим се доказује старост детета ради уписа у књигу гостију.
Корисник одмаралишта дужан је да изврши пријем апартмана, са инвентаром који се налази у апартману којим се дужи за време боравка
у објекту. Приликом пријема апартмана од стране корисника, корисник и домаћин објекта су дужни да потпишу записник као и да наведу евентуална
евентуална оштећења на инвентару и стварима у апартману. Приликом напуштања апартмана, корисник је дужан да Домаћину објекта преда
апартман са примљеним инвентаром и да заједнички записнички констатују уколико је било евентуалних промена у односу на примљено стање.
Корисник је сагласан да надокнади ЕМС АД евентуално причињену штету.
Корисници апартмана су дужни да поштују прописани кућни ред и понашају се у складу са њим. Забрањено је доводити кућне љубимце у објекат.
Није дозвољено коришћење апартмана лицима која нису наведена у овом упуту.
Својим потписом, корисник потврђује да је упознат и да прихвата све услове и правила прописанa Правилником о коришћењу објекта за одмор,
рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД:
• Упознат сам и прихватам све услове и правила прописанa Правилником о коришћењу објекта за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД број
000-00-ROU• Потврђујем да ћу се понашати у складу са Кућним редом објекта
• Сагласан сам са начином плаћања
• Сaгласан сам да надокнадим евентуалну штету АД ЕМС коју почине корисници објекта из овog Упута
• Сагласан сам да сам у случају неблаговремног отказивања резервације дужан да ЕМС АД надокнадим трошкове у висини цене смештаја, у складу са
чланом 8. Правилника
• Упознат сам да у случају пословне потребе, ЕМС АД може отказати коришћење у сваком моменту, а најкасније у року од 48 сати од термина предвиђеног
за почетак коришћења смештаја
НИЈЕ ПОТРЕБНО НОСИТИ ПОСТЕЉИНУ
Сагласан
М.П.
КОРИСНИК

Сектор за развој људских потенцијала

Потпис

Потпис

