OBVESTILA št. 65
15. september 2014

Aktualna obvestila lahko spremljate na spletni strani www.kupv.webs.com.

SMS OBVEŠČANJE
Člani, ki SMS sporočil še ne prejemate, se na obvestila naročite tako, da pošljete SMS s svojim
priimkom in imenom na 070 254 006. Praviloma telefonskih klicev na to številko ne sprejemamo. Za
odjavo na SMSe pošljete SMS z besedo STOP prav tako na 070 254 006.

POHODNIŠKA SEKCIJA
Pohodniška sekcija je za vse tiste, ki želimo hoditi po okolici Velenja in tudi malo širše, predvsem po
nezahtevnih poteh, travniških in gozdnih stezah, po lepih planinskih kotičkih. Poudarek je na
pohodništvu, saj za planinarjenje že deluje Planinska sekcija Premogovnika Velenje.
Člani pohodniške sekcije boste prejeli obvestilo o pohodu z SMS sporočilom. Pohodi bodo vsak drugi
torek v mesecu.
Člani, ki SMS sporočil o pohodih še ne prejemate, se na obvestila naročite tako, da pošljete SMS s
svojim priimkom in imenom ter besedo POHODI na 070 254 006.

PROSTI APARTMAJI
Do pričetka smučarske sezone je prostih še nekaj apartmajev na Rogli. Vpis letovanj za prvo
polovico leta 2015 bo v klubski pisarni predvidoma novembra. Več o letovanjih v apartmajih sindikata
PV najdete na spletni strani www.kupv.webs.com in na številki 03 899 66 46.

NOGOMETNI KLUB RUDAR
Uprava nogometnega kluba Rudar obvešča člane Kluba upokojencev, da brezplačnega ogleda tekem NK
Rudar na stadionu ob jezeru ne omogoča več.
S potrdilom o plačani članarini vas vabimo k nakupu sezonske vstopnice za 20 evrov ali k nakupu
posamezne vstopnice za 2 evra na posebnem okencu blagajne NK Rudar.

PLANINSKA SEKCIJA
11. oktobra, Jelovica,
8. novembra, peti del Koroške planinske poti,
15. novembra, pohod v neznano,
13. decembra, Rečiška pot in
26. decembra, Štefanov pohod na Paški Kozjak
Več o pohodih najdete na spletni strani pd.velenje.si.

ŠPORTNO DRUŠTVO
Člane Kluba upokojencev z izkaznico za koriščenje ugodnosti Športnega društva obveščamo, da
bomo 12. septembra začasno ukinili najeme vseh telovadnic v zimskem času, popust pri koriščenju
bazenov in savn, popust za smučarske vozovnice, najem igrišč za tenis, kegljišča v Šoštanju in fitnesov.
Več o ukinitvi programov lahko najdete na spletni strani www.kupv.webs.com.

ČLANARINA KLUB UPOKOJENCEV
Letna članarina za Klub upokojencev je 5 €.
Članarina za upokojenca PV, ki vključuje koriščenje ugodnosti Športnega
društva PV, je 25 €, za partnerja in otroke pa 50 €.
Pri plačilu članarine boste prejeli KUPON za znižano ceno za ogled
Muzeja Premogovništva Slovenije na Starem jašku. Kupon smo pripravili
skupaj z Muzejem in ste prav lepo vabljeni, da si muzej ogledate.
Kupone izkoristite do konca aprila tega leta.
Članarino v Klub upokojencev Premogovnika Velenje lahko plačate v klubski pisarni, v sobi 115, v
prvem nadstropju steklene direkcije na Rudarski ulici 6 v Velenju, vsako sredo od 9. do 11. ure.
Aktualna obvestila lahko spremljate tudi na avtomatskem
telefonskem odzivniku kluba 080 98 93. S pritiskom na tipke
vašega telefonskega aparata lahko izbirate med naslednjimi
informacijami:
1 Klubska pisarna
2 Aktualna obvestila
3 Prosti sindikalni apartmaji
4 Pohodi planinske sekcije
5 Obvestila Športnega društva za upokojence

6 Uradni predstavniki Kluba upokojencev
7 Članarina
8
9 Oddaja glasovnih sporočil in naročil

