ORGANIZAČNÉ POKYNY K OSLAVÁM SVIATKU PRÁCE 2016
PRE ODBOROVÉ ZVÄZY
1. Dátum a miesto konania: 1. máj 2016 Budatínsky park, Žilina
2. Časový harmonogram:
09.00 – 10.00 – príchod účastníkov do miesta konania akcie
10.00 – 11.00 – príhovory a vystúpenia hostí
11.00 – 14.00 – kultúrny program
3. Účastníci:
Účasť na oslavách zabezpečujú odborové zväzy, ktoré sú členmi KOZ SR. V termíne do 22. 04. 2016
odborové zväzy nahlásia elektronicky na e-mail: klasova@kozsr.sk počet účastníkov za jednotlivé
odborové zväzy, vrátane určenia hlavného organizátora s uvedením kontaktných údajov –
telefonický kontakt.
4. Doprava:
Dopravu do/z miesta konania osláv zabezpečujú odborové zväzy.
5. Parkovanie:
Parkovanie autobusov a osobných motorových vozidiel – viď príloha „1. máj 2016 – možnosti
parkovania“.

UPOZORNENIE:
PARKOVANIE AUTOBUSOV A OSOBNÝCH MOTOROVÝCH
VOZIDIEL PRED VSTUPOM DO BUDATÍNSKEHO PARKU NEBUDE
MOŽNÉ!
ŽIADAME ODBOROVÉ ZVÄZY,
ABY UPOZORNILI ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE NA UVEDENÉ
OBMEDZENIE A INFORMOVALI ICH O MOŽNOSTI PARKOVANIA
AUTOBUSOV A OSOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
(VRÁTANE VÝSTUPU A NÁSTUPU Z/DO AUTOBUSOV/OSOBNÝCH
ÁUT – zelená a modrá šípka na priloženej mapke),
ABY BOLA ZABEZPEČENÁ PLYNULOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY
V UVEDENOM PRIESTORE!
Na ploche (ľavá a pravá strana pri vchode do Budatínskeho parku) bude umiestnená na ľavej
strane technika Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline a po pravej
strane bude vyčlenený priestor pre parkovanie účinkujúcich v hlavnom kultúrnom programe
a sprievodných programoch a hostí (predstavitelia vlády SR, predsedu VÚC a primátora Žiliny).

6. Úhrada nákladov za dopravu:
Dopravu účastníkov zabezpečujú odborové zväzy – objednáva sa autobusová doprava v štandardnom
vybavení. Odborový zväz zodpovedá za maximálnu vyťaženosť autobusu. Faktúry za dopravu
autobusom uhradia odborové zväzy s tým, že kópiu faktúry spolu so zoznamom účastníkov predložia
KOZ SR na refundáciu nákladov. Požadované podklady je potrebné zaslať na KOZ SR v čo najkratšom
termíne po vykonaní úhrady faktúry, najneskôr v termíne do 31. 05. 2016.

NÁKLADY ZA AUTOBUS BUDÚ ODBOROVÝM ZVÄZOM REFUNDOVANÉ LEN
PRI SPLNENÍ PODMIENKY, ŽE AUTOBUS BUDE OBSADENÝ NAJMENEJ 2/3
PREPRAVNEJ KAPACITY!

7. Ďalšie organizačné pokyny:
Odborové zväzy sú povinné určiť hlavného organizátora, ktorý bude zodpovedať za presun, správanie
a bezpečnosť účastníkov za príslušný odborový zväz.
Účastníkov zhromaždenia je potrebné upozorniť, aby sa vyvarovali kontaktu so skupinkami alebo
jednotlivcami, ktorí by chceli narušiť priebeh verejného zhromaždenia.
Odporúčame odborovým zväzom vybaviť účastníkov zhromaždenia zväzovými propagačnými
predmetmi – logá, zástavy, transparenty, vesty a pod..
V Bratislave 14. 04. 2016

Jozef Kollár v.r.
prezident KOZ SR

Prílohy:
I. 1. máj 2016 – možnosti parkovania

