NABÍDKA CHMELAŘSKÝCH STŘEDISEK (farem) V ČECHÁCH
Kontakty: tel: +420 602 487 851, e-mail: chmelzborilova@seznam.cz, https://www.facebook.com/chmeldacz, wwwchmelda.cz

POZOR !!! Počítejte s tím, že sklizeň se MŮŽE PRODLOUŽIT a TRVAT DO 15.9.2018.
Nelze odjet před koncem sklizně !!!
V případě PRODLOUŽENÍ SKLIZNĚ z agrotechnických důvodů nebo výnosnosti chmele, BUDOU SMĚNY NAVÍC PROPLACENY !!!
Rozdělení práce pole/česačky (prac. třídy) se rozděluje většinou až po příjezdu na farmu !

ROČOV (u Loun)

ZÁKLADNÍ předp. dny práce 20 dnů práce + 1 den volna
(pobytu): (23 dnů pobytu)

ROČOV/VINAŘICE PLOŠINY

ZÁKLADNÍ předp. dny práce 20 dnů práce + 1 den volna
(pobytu): (23 dnů pobytu)

denní směna

délka směny (hod práce): 1x13,5 délka směna (12 hod. práce)

denní směna

délka směny (hod práce): 1x13,5 délka směna (12 hod. práce)

farma pro osob 91
(z toho 5 osob na plošině)

hrubá odměna 3.třída
(zákl+pohybl+cílová): 17 760 + 1 920 + 1 000 = 20 680 Kč

5 os Ročov / 3 os Vinařice

hrubá odměna 3.třída
(zákl+pohybl+cílová): 17 760 + 1 920 + 1 000 = 20 680 Kč

hrubá odměna 2.třída
(zákl+pohybl+cílová): 17 760 + 960 + 1 000 = 19 720 Kč

PŘEDBĚŽNÉ DATUM odjezdu na na farmu je zatím stanovené mezi 15.8 - 18.8, záleží na
počasí a dozrání chmele. PŘESNÉ DATUM odjezdu budeme vědět cca 5 dní před odjezdem
na brigádu. Sklizeň se může z agrotechnických důvodů prodloužit až o 5 dnů práce, směny
navíc jsou proplaceny.

VINAŘICE (u Loun)

ZÁKLADNÍ předp. dny práce 20 dnů práce + 1 den volna
(pobytu): (23 dnů pobytu)

PRÁCE VE VÝŠCE - JE NUTNÉ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, které proplácíme do výše 300 Kč na základě
originálu účetního dokladu. V případě, že máte zájem o práci na plošině, dejte mi vědět,
POTŘEBUJETE NÁŠ FORMULÁŘ pro lékaře.

PŘEDBĚŽNÉ DATUM odjezdu na na farmu je zatím stanovené mezi 15.8 - 18.8, záleží na
počasí a dozrání chmele. PŘESNÉ DATUM odjezdu budeme vědět cca 5 dní před odjezdem na
brigádu. Sklizeň se může z agrotechnických důvodů prodloužit až o 5 dnů práce, směny navíc
jsou proplaceny.

Úštěk (u Litoměřic)

ZÁKLADNÍ předp. dny práce
12 dnů práce (14 dnů pobytu)
(pobytu):

denní směna

délka směny (hod práce): 1x13,5 délka směna (12 hod. práce)

denní směna

délka směny (hod práce): 1x13 délka směna (11,5 hod. práce)

farma pro 50 osob
(z toho 3 osoby na plošině)

hrubá odměna 3.třída
(zákl+pohybl+cílová): 17 760 + 1 920 + 1 000 = 20 680 Kč

farma pro 12 osob

hrubá odměna 3.třída
(zákl+pohybl+cílová): 9 780 + 1 100 + 1 000 = 11 880 Kč

hrubá odměna 2.třída
(zákl+pohybl+cílová): 17 760 + 960 + 1 000 = 19 720 Kč

PŘEDBĚŽNÉ DATUM odjezdu na na farmu je zatím stanovené mezi 15.8 - 17.8, záleží na
počasí a dozrání chmele. PŘESNÉ DATUM odjezdu budeme vědět cca 5 dní před odjezdem
na brigádu. Sklizeň se může z agrotechnických důvodů prodloužit až o 5 dnů práce, směny
navíc jsou proplaceny.

hrubá odměna 2.třída
(zákl+pohybl+cílová): 9 780 +

550 + 1 000 = 11 330 Kč

PŘEDBĚŽNÉ DATUM odjezdu na na farmu je zatím stanovené mezi 20.8 - 27.8, záleží na
počasí a dozrání chmele. PŘESNÉ DATUM odjezdu budeme vědět cca 5 dní před odjezdem na
brigádu. Sklizeň se může z agrotechnických důvodů prodloužit až o 1 až 2 dny práce, směny
navíc jsou proplaceny.

