10. СМОТРА САВЕЗА ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ 2018.
Београд
ЕЛАБОРАТ АКЦИЈЕ

СМОТРА ИЗВИЂАЧА је програмска активност националног Савеза на којој учествују
чланови из свих локалних јединица као и гости извиђачи из других земаља. Извиђачка
Смотра је најмасовнији догађај који се организује сваке четврте године.
Старешинство Савеза извиђача Србије је одлучило да десету јубиларну Смотру одржи
у главном граду где ће учесници боравећи у својим шаторским насељима,кроз
разноврсне програмске активности, такмичења и радионице показати своје стечено
знање и вештине, а јединице своју организованост и спремност за учешће у
националним активностима.
Мултикултуралност Смотре је посебна вредност и прилика да се кроз специфичан вид
неформалног образовања и инклузију маргинализованих група деце и младих, ради на
испуњењу мисије извиђачког покрета, где кроз лични развој појединца, развојем
трансверзалних и лидерских вештина и комплетне личности, тимским радом. стварамо
бољи свет. Због тога десета јубиларна СМотра има мото “ИЗВИЂАШТВО ЗА СВЕ“.

ОРГАНИЗАТОР
Савез извиђача Србије, уз подршку Града Београда
Булевар уметности 27,
11050 Нови Београд
office@izvidjaci.rs
011/ 2695 199, 063/626 450
Старешина Смотре - Тања Јанковић, sevaljta@yahoo.com
Начелник Смотре - Ненад Јовановски, nenad.jovanovski.jovanovski@gmail.com
МЕСТО ОДРЖАВАЊА
Београд, Ада Циганлија

Савско полуострво прективено шумом на неколико километара од центра Београда, са
7 км дугом плажом на језеру, тзв „ Београдском мору“ право је место да извиђачи
проведу
10 дана у незаборавној авантури. Ада Циганлија пружа разноврсне
могућности за рекреацију и омор, јер обилује спортским теренима, авантура парком,
бициклистичким стазама, научним парком и вежбаоницама на отвореном, а такође и
ресторанима.

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА
Смотра ће се одржати у периоду од 27.07. до 05.08.2018. године.
Долазак коначара је могућ 26.07.2018. а одлазак 06.08.2018.
УЧЕСНИЦИ
Право учешћа на Смотри имају:






Чланови извиђачке јединице регистроване у Савезу извиђача Србије за
2018. годину
Чланови извиђачке јединице која је потписала Споразум о сарадњи са
Савезом извиђача Србије и уплатила таксу за 2018. годину
Чланови који имају уредну, оверену чланску књижицу са доказом о уплаћеној
чланарини за годину 2017.
Чланови који су у потпуности измирили котизацију

На сваких 20 чланова потребан је најмање један пунолетан вођа који ће све време
боравити са члановима у табору.
Члан вода мора имати сагласност бар једног родитеља или старатеља (уколико
је млађи од 18 година)
Сви чланови морају бити лекарски прегледани о чему прилажу потврду своје
матичне јединице, коју потписују лекар и Старешина матичне јединице
Матична јединица сноси одговорност за избор чланова који учествују на
Смотри.
СМЕШТАЈ
Учесници ће бити смештени у шаторима које одреди сами обезбеђују, у великом камп
насељу подељеном у поднасеља, у складу са бројем учесника и конфигурацијом
терена.
Насеље ће бити опремљено покретним тушевима, а поднасеља покретним мокрим
чворовима, све ограђено монтажном оградом.
ИСХРАНА
Организатор обезбеђује исхрану на бази 3 оброка дневно. За исхрану учесника ће се
ангажовати кетеринг кућа која ће довозити храну у насеље. Храна ће се дистрибуирати
по поднасељима и у централном Штабу у за то предвиђеним трпезаријама.
Исхрана се искључиво обавља у трпезаријама распоређеним по поднасељима у
складу са хигијенским прописима и неће бити дозвољено изношење хране.
Исхрана за учеснике почиње 27.07. са вечером, а завршава 05.08.2018. са доручком и
ланч пакетом. У складу са активностима ван насеља исхрана ће бити биће
организована у виду ланч пакета или други пригодан начин.
Уколико одреди желе да организатор обезбеди исхрану за коначаре то треба да
наведе у пријави ,уз доплату на основну цену котизације.

ПРИЈАВЕ И КОТИЗАЦИЈА
Предпријава са уплатом бесповратне резервације се врши до 30.03.2018. Предпријава
треба да садржи број учесника по категоријама, предвиђену опрему (број шатора,
надстрешница и њихову величину) и уколико имате потребе за посебном исхраном.

Рокови и цене за уплату котизације за Смотру Савеза извиђача Србије 2018.
године су следећи:
-

-

рок уплате за цену котизације за чланове СИС од 100 евра у динарској
противвредности је 30.3.2018. године;
рок уплате за цену котизације за чланове СИС од 110 евра у динарској
противвредности је 15.5.2018. године. После овог рока цена је 120 евра;
рок уплате за цену котизације од 70 евра у динарској противвредности за
чланове Међународног сервисног тима је 30.3.2018. године, а након тог
рока се цена повећава на 80 евра;
рок уплате за цену котизације за чланове савеза из региона и ДЕСМОС-а
од 120 евра је 30.3.2018. године.

Уплате се врше у динарима, по средњем курсу Народне банке на дан уплате,
на рачун Савеза извиђача Србије намењеном за Смотру:
205-252027-25 Комерцијална банка АД Београд
За чланове Међународног сервисног тима ће бити објављен конкурс и каталог
задужења.
БЕЗБЕДНОСТ
Сви учесници ће имати акредитације и наруквице без којих неће бити могућ улазак на
терен Смотре.
Систем безбедности ће бити организован кроз три сегмента: државни органи
(полицијска и противпожарна заштита), приватно обезбеђење на граничним областима
и наша редарска служба које ће бринути о протоколу по поднасељима.
Штаб Смотре ће издати упутства учесницима о поступцима за безбедност. Око камп
насеља ће бити подигнута „heras“ ограда. Све вође ће бити упознате са системом
безбедности и начином реаговања у хитним ситуацијама.
Неће бити дозвољено паљење ватре по поднасељима већ само на централном
платоу.
МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА и ОСИГУРАЊЕ
Медицинско особље ће бити 24 часа у шаторској амбуланти. У случају већих повреда
или здравствених проблема организоваће се збрињавање у најближем ургентном
центру.
Организатор обезбеђује осигурање за учеснике из Србије.
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
Програмске активности су подељене у редовне и слободне. Учесници ће за
учествовање и остваривање изузетних резултата у активностима освајати „дукате“. За
учествовање у словбодним активностима моћи ће да добију додатни „дукат“. Сва
учешћа у активностима ће бити евидентирана у учесничком водичу Смотре. Овим

начином рада стимулисаће се што веће и равномерније учествовање у активностима,
развијаће се здрав такмичарски дух и осећај припадности поднасељу.
Програм је подељен у четири тематске области:





Заштита животне средине
Наука
Култура и уметност
Историја и традиција Србије

Део активности у виду радионица ће се одвијати у самом кампу и око кампа, део на
језеру Аде, а део у граду Београду и околини као што су посете музејима, разгледање
града, посета зооврту, илегалац у граду, излети у околину Београда са посетом
културним знаменитостима. Учесници ће се опробати у научним експериментима,
старим занатима, а допринеће и развоју локалне заједнице. Групе ће се смењивати по
унапред одређеној сатници.
У оквиру наведених тематских области одржаће се и традиционална извиђачка
такмичења.
Један дан на Смотри ће бити Дан авантуре, док ће један дан бити Отворени дан када
ће се Смотра отворити за посетиоце и укључити у активности и децу из
маргинализованих група.
ХО ХОпрограм ( homehospitality )
ХО ХО програм (home hospitality) је програм боравка иностраних учесника у периоду од
2-3 дана пре Смотре или после одржавања Смотре код појединих одреда који би им
били домаћини. То је прилика да одреди остваре дубље контакте и сарадњу са
учесницима из других земаља, да представе културу и традицију свога краја, природне
лепоте и гостопримство нашег народа. У програм можете уврстити заједнички камп,
боравак у породицама домаћина, посете култуноисторијским знаменитостимa вашег
краја, заједничке акције у локалној заједници и сл.
Позивају се одреди који желе да буду домаћини страним контигентима да се пријаве до
01.03.2018. на мејл nikolascout@yahoo.com узпопуњен образац који је у прилогу
елабората. Понуде ће бити објављене како би страни учесници могли да одаберу свог
домаћина.
Сва међународна сарадња мора да се одвија према Правилнику о међународној
сарадњи СИС, односно преко Начелника за међународну сарадњу. На Смотри СИС
могу учествовати извиђачке јединице регистроване у својим националним
организацијама, које су које су признате у WOSM-у.
САОБРАЋАЈ
Учесници који долазе градским превозом долазе са стране Сајма. Стајалиште је пред
сам успон на вијадукт према Бановом Брду, а у супротном смеру код фабрике шећера.
Стају аутобуси 23, 37, 51, 52, 53, 56, 56Л, 58, 88, 91, 92, 511.
Од главне жечезничке станице иду аутобуси 51, 511 а од станице Београд центар
(Прокоп) линија 36 до главне железничке станице.

Возила за довоз опреме ће имати посебну дозволу за улазак у договорено време. Биће
одређен простор за паркирање аутобуса којима долазе учесници, а треба да остану у
Београду све време Смотре. Потребно је да одреди доставе бројеве регистратских
таблица ових возила (једно по одреду).

ОБИЛАЗАК ТЕРЕНА СМОТРЕ
Обилазак терена Смотре за све заинтересоване ће се одржати 17.03.2018. Окупљање
је код ресторана Језеро на Ади Циганлији у 11ч. За све учеснике биће обезбеђен
ручак. Долазак на терен Смотре учесници организују самостално о свом трошку.
Пријаве за обилазак терена се шаљу до 14.03.2018. на мејл smotrasis@gmail.com

Ближе информације о одвијању припрема Смотре и самом програму добијаћете путем
билтена Смотре који се објављује на сајту СИС.

Тања Јанковић
Старешина 10. Смотре СИС

