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ZAGREB, Folnegovićeva 1       
 

Split,28.04.2017. godine. 

 
Na sjednici Uprave Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije  održanoj u ožujku 2017.g. , a na 

prijedlog Komisije za šport, odmor i rekreaciju, odlučeno je da se STRUČNO USAVRŠAVANJE 
DJELATNIKA VODOVODA I KANALIZACIJE, SA SPRTSKIM NATJECANJIMA                 
( skraćeno SUVIK ) održi od 20. do 24. rujna 201z. godine u Umagu. Stručno usavršavanje i sportska 
natjecanja organizirat će Turistička agencija Istraturist Umag d.d. u suradnji s Komisijom za sport, 
odmor i rekreaciju Grupacije 

 

U prilogu Vam dostavljamo Prijave, koje molimo da popunite i dostavite najkasnije do 28.08.2017. 
godine  na navedene e-mail adrese prijave se i ove godine dostavljaju isključivo e-mail-om. 
 

XXXVI SUVIK održati će se od 20. do 24. rujna 2017. godine u Umagu. Dolazak je predviđen 20. 
rujna 2017. godine u popodnevnim satima, a odlazak dana 24. rujna 2017. godine u ranim jutarnjim satima. 
Predviđena cijena pansiona je 277,00 kn po osobi i danu. Cijena pansiona sadrži smještaj i tri obroka na dan, 
glazbu, športske terene, neke rekvizite i suce, prema dogovoru s Grupacijom. 
 

Hotelska kuća predlaže nam da se ručak zadnji dan (24. rujna) prebaci kao dodatak za  večeru 
23.09.2017. godine. 
 

Sudionici čija poduzeća nisu podmirila troškove potraživanja Grupacije neće se uvrstiti u 

satnicu sportskih  natjecanja. 

 

Detalje oko naručivanja i plaćanja te dolaska sudionika, javit ćemo vam kod upućivanja programa 
stručnog usavršavanja i satnice natjecanja. Tom prilikom javit ćemo vam i cijenu zajedničkih troškova (odličja, 
značke, priznanja te organizacija).  
 

Ekipa koja odustane od natjecanja nakon uvrštenja u satnicu, odnosno 31.08.2017.g. 
morat će platiti 25% od ukupne cijene. 
 

Poduzeća iz bliže okolice Umaga trebaju nam javiti hoće li koristiti spavanje 23/24. 09. 2017. godine. 
 

Za sve potrebne obavijesti možete se obratiti telefonom predstavnici hotelske kuće Istraturist Umag d.d. 
IVANI JURIŠEVIĆ - T +385 52 719 107 - F +385 52 719 296; ivana.jurisevic@istraturist.hr ili predsjedniku 
Komisije Borisu Prižmić – mob. 091/618-7107  
 

Molimo Vas da se pridržavate roka za prijavu, jer ćemo  nakon 28.08.207.g. pristupiti izradi programa 
stručnog usavršavanja i satnice natjecanja za održavanje XXXVI SUVIK-a. 
 

Ovjerene i potpisane prijave možete poslati isključivo  na e-mail dario.grcic@inet.hr . 
 

Za HGVIK:        Za Istraturist Umag d.d. 
    Predsjednik komisije   
za šport, odmor i rekreaciju 
     Boris Prižmić v.r. 


