اطالعيه هتل زريوار ( درياچه زريوار كردستان )
بدينوسيله به اطالع همكاران محترم مي رساند؛
اداره كل رفاه  ،تعاون و خدمات ا جتماعي در راستاي اهداف عاليه شهرداري تهران در زمينه گسترش خدمات رفاهي جهت خانواده بزرگ شهرداري تهران به بيش از ده
مقصدگردشگري در طول سال ،زمينه بهره مندي از امكانات هتل زريوار ( درياچه زريوار كردستان ) واقع در استان كردستان -شهرستان مريوان -روبروي درياچه زريوار را
فراهم نموده است.
متقاضيان عزيمت و استفاده از جاذبه هاي گردشگري اين منطقه مي توانند از تاريخ  97/03/31الي 97/06/16از امكانات هتل مذكور با تسهيالت و شرايط ذيل اقدام نمايند.
 -1كاركناني كه در سال جاري مشمول بهره مندي از تورهاي سهميه اي نمي باشند و يا تمايل به عزيمت به تور زريوار را دارند ،امكان بهره مندي از تسهيالت فوق را خواهند داشت.
بديهي است همكاران بهره مند در سالجاري نمي توانند از تور سهميه اي و يا تورهاي مكمل ديگر استفاده نمايند.
شايان ذكر است استفاده كنندگان از تور سياحتي زريوار در صورت مشمول بودن ،امكان بهره مندي از تورهاي سهميه اي را در سال آينده خواهند داشت.
 -2سرانه قابل پرداخت جهت عزيمت به هتل زريوار براي افراد باالي دو سال  800.000ريال و زير دو سال رايگان خواهد بود.
3امكانات هتل شامل :اقامت به مدت سه شب و چهار روز بهمراه صبحانه بوفه ،نهار منوي انتخابي و شام منوي انتخابي هتل مي باشد. -4متقاضيان بهره مندي از اين خدمت رفاهي شامل :متاهلين به همراه همسر و فرزند و مجردين به همراه پدر ،مادر ،خواهريا برادر (دو نفر همراه)
نكته قابل ذكر اينكه در صورت به همراه بودن افراد مازاد(شرايط استثناء) حسب هماهنگي قبلي با مسئولين هتل با احتساب قيمت آزاد اقدام خواهد شد.
شايان ذكر است مسئوليت پذيرش و يا عدم پذيرش افراد مازاد از تعهدات اين اداره كل خارج است.
 -5اياب و ذهاب بر عهده متقاضيان خواهد بود.
 -6همكاران محترم مي توانند از روز يكشنبه مورخ  97/03/27ساعت  11/00با مراجعه به سيستم گردشگري اداره كل رفاه به آدرس  ،www.tehran.iriاداري  ،رفاه ،
منابع انساني -سامانه جامع رفاهي-گردشگري  -ثبت درخواست  ،نسبت به ثبت نام مبادرت نمايند.
 -7همكاران محترم مي بايست هنگام ثبت نام و رزرو تور مورد نظر ،نسبت به تصحيح شماره تلفن همراه خود اقدام نمايند .شايان ذكر است ،آدرس هتل و  ...يك روز قبل از تاريخ
تور به تلفن همراه پيامك خواهد شد.
 -8بهره مندي همكاران از تور مذكور مانعي در استفاده از تورهاي سهميه اي( به شرط مشمول بودن ) در سال آينده نخواهد بود.
 -9همكاران عزيزي كه نسبت به انتخاب تور اقدام مي نمايند ،ضروريست در اولين فرصت نسبت به واريز وجه بصورت الكترونيكي از طريق سامانه جامع رفاهي اقدام نمايند.
شايان ذكر است ،تورهاي سهميه اي در چند مسير گردشگري متعاقبا براي بهره برداري در طول تابستان و پاييز سال جاري اعالم ميگردد.

