Louňovice budou opět patřit mladým

Klikněte na obrázek

Louňovice pod Blaníkem se stanou v roce 2016 počtvrté hlavním
místem mladých kováků. Organizátoři zvou mladé kováky
do rekreačního zařízení RS Blaník u obce Louňovice pod Blaníkem
(nedaleko
Vlašimi)
v termínu
9.
11.
září
2016
(http://www.rekreace-deti.cz/stredisko/blanik/).
Přihlásit se lze na každém Regionálním pracovišti OS KOVO nebo na
organizačně-provozním úseku OS KOVO u Kateřiny Kordovské:
kordovska.katerina@cmkos.cz, (tel. 602 354 238). Vyplněnou
přihlášku zašlete nejpozději do 8. 8. 2016.
Bližší informace získáte na webových stránkách svazu:
http://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/mladi-kovaci-opet-v-lounovicichpod-blanikem
Nebo v časopisu Kovák číslo 12, který vychází 27. 6. 2016, a bude
umístěn na webových stránkách svazu na http://www.oskovo.cz/oskovo/kovak

Cesty za oddechem a poznáním s CK VegaTour
OS KOVO uzavřel smlouvu o spolupráci s CK VegaTour. Ta se
specializuje na autokarové poznávací zájezdy po Evropě, dopravu
k moři v Itálii a Chorvatsku, plavby a v zimě na cesty do
francouzských Alp. Členové OS KOVO mají na tyto zájezdy
desetiprocentní slevu.

Klikněte na obrázek

Časopis Kovák ve spolupráci s CK VegaTour připravil soutěž pro své
čtenáře. Vyhrajte zájezd do některé z přitažlivých destinací, více čtěte
v časopisu Kovák číslo 11/2016, který naleznete na Internetu OS
KOVO - http://www.oskovo.cz/os-kovo/kovak
Další informace naleznete na www.vegatour.com, nebo na Intranetu
OS KOVO - http://www.oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/ck-vegatour-2016
Zkuste luxusní wellness & spa hotelu v Jeseník

Novým partnerem, poskytujícím zvýhodněné služby členům OS
KOVO, se stal rovněž luxusní wellness & spa hotel v Jeseníku Villa
Regenhart. První pobyty zde jsou možné již od června 2016. V
hotelovém wellnes je připraven například vnitřní bazén s římskými
lavicemi, vodopádem a masážními tryskami, 3 typy saun (parní,
finská a solná). V krásném prostředí Jeseníků lze provozovat turistiku
i cykloturistiku.

Klikněte na obrázek

Další informace naleznete na www.villaregenhart.cz, nebo na
Intranetu OS KOVO - http://www.oskovo.cz/intranet/sluzbyclenum/lazne-pro-cleny-os-kovo/pobyt-v-hotelu-villa-regenhart

Pobyt v Léčebných Lázních Priessnitz

Pro členy Odborového svazu KOVO a jejich rodinné příslušníky je
zde opět výhodná nabídka na relaxaci a odpočinek v lázeňském
městečku Jeseník. Ve spolupráci s léčebným zařízením Lázněmi
Priessnitz se nabízí speciální 5 a 7 denní relaxační pobyty s polopenzí
a lázeňskými procedurami v tomto resortu (www.priessnitz.cz).

Klikněte na obrázek

Bližší informace také na Intranetu OS KOVO
http://www.oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/lazne-pro-cleny-oskovo/lazne-jesenik-priessnitz
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