
На основу члана  22.  Статута  Покрајинског  завода  за  спорт и  медицину спорта,
Управни одбор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, на  својој 55.  седници,
дана 24.02.2022. године, доноси:

ЦЕНОВНИК УСЛУГА
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

 I Туристичко-угоститељске услуге у Омладинском насељу ''Летенка'' 

I 1. Пансионске услуге

   1. Пансион за децу (до 15 година старости) 2.100,00 динара
   2. Пансион за одрасле (преко 15 година старости) 2.400,00 динaра
   3. Ноћење за децу (до 15 година старости)                   900,00 динара
   4. Ноћење за одрасле (преко 15 година старости) 1.100,00 динaра

     Цене пансиона из тачке 1. овог ценовника односе се на коришћење услуга у трајању од
најмање 5 пуних пансиона.

     У цену пансиона за све госте урачунат је смештај и 3 оброка /доручак, ручак и вечера/.

     У цену није урачунато осигурање и боравишна такса која се плаћа на основу одлуке
Града Сремска Митровица.

    Агенцијску провизију и гратисе услуга директор Завода посебно уговара, у зависности
од броја гостију које агенција, односно корисник услуга доведе.

    У случају девалвације динара и промена калкулативних елемената, који одређују цену,
Завод задржава право на корекцију цена за неуплаћени део.

I 2. Ванпансионске услуге

   1. Илетнички ручак за децу предшколског узраста    650,00 динара
   2. Излетнички за децу школског узраста (до 15 година старости)    750,00 динара
   3. Излетнички ручак за одрасле (преко 15 година старости)    850,00 динара
   4. Доручак за децу (до 15 година старости)       300,00 динара
   5. Доручак за одрасле (преко 15 година старости)    400,00 динара
   6. Ручак за децу (до 15 година старости)                                        600,00 динара
   7. Ручак за одрасле (преко 15 година старости)                700,00 динара
   8. Вечера за децу (до 15 година старости)                            350,00 динара
   9. Вечера за одрасле (преко 15 година старости)    450,00 динара
 10. Кафа турска       70,00 динара
 11. Чај      70,00 динара



 12. Крофна 2 комада                                                                         160,00 динара
 13. Кувано јело ( пасуљ, хлеб и салата)                                                        300,00 динара
 14. Кувано јело ( паприкаш/гулаш, хлеб и салата)                                      400,00 динара
 15. Роштиљ (10 ћевапа или пљескавица у сомуну )                                    500,00 динара
 16. Пакет дневног боравка                                                              1.300,00 динара
 18. Целодневни боравак на Летенци                                          
 са коришћењем отворених спортских терена            30.000,00 динара

 Легенда:

1. Пакет дневног боравка обухвата целодневни боравак са коришћењем спортских терена,
ручак и стручни рад кадрова Завода кроз организовање спортских такмичења.
   Уз пакет дневног боравка постоји могућност обезбеђивања медаље за сваког учесника,
по договору и по цени која је важећа у моменту договарања услуге.

  Директор Завода има права да посебно угoвара попуст за наведене услуге у распону од
10% до 30%.


