OZNAM
Zmena systému prideľovania bezplatných vstupeniek pre členov pozemkového spoločenstva Urbár
Vrbica od spoločnosti TMR pre stredisko Jasná a Tatralandia
S platnosťou od 1.12.2016 TMR upúšťa od prideľovania tzv. voľných lístkov pre svoje h.u. strediská
v papierovej podobe. Toto svoje rozhodnutie odôvodňuje vysokou administratívnou náročnosťou
a neprehľadnosťou využívania týchto benefitov zo strany pozemkových spoločenstiev. Od 01.01.2017
prešla na systém prideľovania voľných lístkov z využitím svojej elektronickej služby GOPASS.
Výbor pozemkového spoločenstva Vrbica vypracoval s prihliadnutím na uvedené skutočnosti systém
prideľovania kódov služieb GOPASS /voľných lístkov/ pre členov pozemkového spoločenstva Urbár
Vrbica. Systém sa bude realizovať prostredníctvom prideľovania kódov Našim členom, resp. nimi
určení prijímatelia tohto benefitu pri získaní bezplatného lístku. Celkový počet kódov pridelených
spoločnosťou TMR pre naše spoločenstvo na zimnú sezónu 2017 je 416 ks.
Platnosť kódov je : od 01.01.2017 do 31.12.2017
Kódy je možné využiť len formou GOPASSU / osobná čipová karta klienta -neprenosná/ .
Každý kto má záujem opäť využiť tento poskytnutý benefit v roku 2017musí si zakúpiť a registrovať
GOPASS na internetovej stránke TMR www.gopass.sk
Všetky potrebné informácie pre získanie GOPASSU nájdete na uvedenej internetovej stránke.
Nakoľko množstvo kódov pre rok 2017 je limitované, systém prideľovania bol prepočítaný
proporcionálne podľa výšky podielov/hlasov každého člena.
prepočet:
skupiny podľa počtuhlasov, % z celkového počtu podielnikov v skupine a počet kódov na podielníka
Hlasy

%

počet kódov na podielnika

celkové množstvo kódov na rok 2017

0-6

50

1 kód

7-13

40

2 kódy

62/P/ 124/ Kódov

14-22

38

3 kódy

30/P/ 90/kódov

23-31

35

4 kódy

14/P/ 56/kódov

32-40

50

5 kódov

40-65

30

6 kódov 3/P/ 18/kódov

103 podielnikov-P/ kódov

5/P/ 25/kódov

Po získaní GOPASSU budú kódy prideľované podľa systému jednotlivcom len formou SMS alebo
emailom po uvedení Mena a Priezviska na ktorý je GOPASS vystavený jeho registračného čísla ,
tel. čísla alebo emailu majiteľa GOPPASU , najneskôr 2 dni pred dňom využitia.
Objednávky na pridelenie kódov osobne nevybavujeme !

Tel.kontakt : 044-5523 991, 044-5623 022 prac.dni PO-PIA od 8.00-13.00 hod.
email kontakt : urbarvrbica@gmail.com
Na uvedených kontaktoch obdržíte aj informáciu na aký počet voľných lístkov pre tú ktorú sezónu
máte nárok v závisloti na výške Vašich podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
Po obdržaní kódu formou SMS alebo emailom si musí každý držiteľ GOPASSU aktivovať služby, ktoré
chce realizovať v ten deň cez zľavové centrum. Kód platí len na jednu službu v ten deň/ lyžovanie
alebo aquapark/ Služby sú určené pre stredisko D.Dolina- Jasná a Aquapark Tatralandia
Postup nájdete v časti manuál pre poskytovanie služieb GOPASS na stránke www.gopass.sk
V prípade, že sa niektorí členovia nebudú registrovať na využitie tohto benefitu do 30.06.2017,
nevyužité kódy budú poskytnuté ďalším členom v ďalšej skupine proporcionálne podľa výšky ich
podielov.
Pozn.
v prípade nejasností ako aktivovať služby cez Zľavové centrum na Váš GOPASS/pridelený denný kód/
môžete využiť služby infocentra v strediskách TMR, alebo využiť priložený postup na našej
internetovej urbárskej stránke ktorý následne zverejníme.
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