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ЈАВНИ ПОЗИВ ХОТЕЛИМА – ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ДОМАЋИНИМА
12. KAДЕТСКОГ ФЕСТИВАЛА ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Поштовани пријатељи,
Шаховски савез Србије вас позива да учествујете у јавном позиву за домаћина 12.
КАДЕТСКОГ ФЕСТИВАЛА ШСС, које ће се одржати од 30. марта – 8. априла 2018. године.
Домаћин је обавезан да обезбеди следеће:
1. Смештај за 80 – 100 особа на бази пуног пансиона претежно у двокреветним и
трокреветним собама, у периоду од 30. марта – 1. априла
2. Смештај за 180 – 220 особа на бази пуног пансиона претежно у двокреветним и
трокреветним собама, у периоду од 2 – 8. априла
3. Цену са попустом за 36 учесника, односно 216 пансион дана, чије трошкове сноси Шаховски
савез Србије
4. Бесплатан смештај у једнокреветним собама за 6 службених лица у периоду од 30. марта –
1. априла и 8 службених лица у периоду од 2 – 8. априла.
5. Адекватну салу (минимум 180 м2) за игру са пратећим садржајем (одговарајуће
осветљење, 50 – 60 столова 80 х 80 цм, 120 столица) у периоду од 30. марта – 1. априла
6. Адекватну салу или сале (минимум 350 м2) за игру са пратећим садржајем (одговарајуће
осветљење, 100 – 120 столова 80 х 80 цм, 240 столица) у периоду од 2 – 8. априла
7. Добру и поуздану интернет везу у сали за игру и у хотелу.
8. Озвучење и пригодан програм за церемонију свечаног отварања.
Понуде за организацију наведених такмичења подносе се ИСКЉУЧИВО на и-мејл адресу
Шаховског савеза Србије serbiacf@verat.net (путем ове и-мејл адресе могу се добити и додатне
информације. Контакт особа: Александра Димитријевић, телефон: 066 607 8008).
Рок за подношење понуда је уторак, 16. јануар 2018. године до 16,00 часова.
Потенцијалне домаћине, чије понуде буду ушле у најужи избор, представници Савеза ће
контактирати, а по потреби и посетити и проверити понуђене услове. Управни одбор ШСС одлуку
о домаћину донеће најкасније до 20. јануара 2018. г.
ВАЖНА НАПОМЕНА: потенцијални понуђачи своју понуду могу везати уз Јавни позив за
домаћина Појединачног првенства Србије за мушкарце или жене, уколико у томе пронађу свој
интерес.
Очекујући вашу понуду срдачно вас поздрављамо,

Шаховски савез Србије
в.д. председника
Ратко Пижурица

