Prin parteneriatul semnat intre Sindicatul IT Timisoara si Club BlackBox din Iulius Mall
se vor acorda catre toti membrii SITT, in baza legitimatiei de membru SITT si a cartii de
identitate, accesul la „Seara SITT” Aceasta este organizata in fiecare zi de joi a saptamanii
intre orele 19-23 cu titlu gratuit pentru membrii SITT astfel:
1) o pista de bowling care se va ocupa doar pe baza de rezervare astfel:
- se trimite un mail de rezervare pentru minim 3 membri SITT la adresa
blackbox@sitt.ro pt una din orele 19,20,21 sau 22
- cei 3 membri SITT pot accesa pista maxim o ora pe seara doar in baza
legitimatiei, cartii de identitate si a semnaturii in centralizatorul de la receptie
2) 3 mese de biliard ce se vor ocupa pe baza de rezervare astfel:
- se trimite un mail de rezervare pentru minim 2 membri SITT la adresa
blackbox@sitt.ro pt una din orele 19,20,21 sau 22
- cei 2 membri SITT pot accesa masa maxim o ora pe seara doar in
baza legitimatiei, cartii de identitate si a semnaturii in centralizatorul de la
receptie
3) fise pentru darts in cuantum de maxim 2 fise pe seara/membru SITT. Nu este
necesara rezervarea.

Reguli generale de accesare :
- daca nu se fac inscrieri pista/masa ramane neutilizata si nu poate fi accesata la
fata locului fara rezervare prealabila
- orice depasire a timpului alocat va fi facturata la receptie direct catre cei care se
regasesc in aceasta situatie
- refuzul de a se legitima si de a semna in centralizator va duce la refuzul acordarii
cu titlu gratuit a facilitatii de catre cei de la receptie
- rezervarile se fac in fiecare saptamana pana cel tarziu miercurea la ora 18 pe
baza principiului primul venit / primul servit. In cazul in care exista mai multe
cereri decat intervalul alocat, SITT isi rezerva dreprtul de a acorda prioritate
membrilor care nu au accesat sau au accesat cu o frecventa mai redusa aceste
servicii. Confirmarea rezervarilor se face joia in intervalul 12-14.
- Acordarea facilitatilor catre terte persoane non membri SITT precum si
incalcarea celorlalte reguli va duce la refuzul efectuarii rezervarilor pentru
membrii SITT in cauza

