На основу члана 48. став 2 тачка 14 Правилника Заједнице делегата Рукометног савеза Србије,
Управни одбор Заједнице делегата Рукометног савеза Србије, на 22 електронској седници,
одржаној дана 17.04.2015. године, донео је одлуку да се, у складу са Планом и програмом рада
Заједнице за 2015. годину, организује и спроведе

7. КАМП ЗА РУКОМЕТНЕ ДЕЛЕГАТЕ - КРАГУЈЕВАЦ 2015

1.
У складу са планираним активностима Заједнице делегата РСС, биће организован 7.камп,
на којем могу узети учешће сви заинтересовани делегати по слободној пријави. Посебно се
наглашава да би од користи за делегате са свих степена такмичења било да учествују на Кампу у
циљу квалитетније едукације.
2.
У циљу наставка добре сарадње, 7. Камп се организује у сарадњи са ЗСиК РСС у Хотелско
туристичком друштву ''Шумарице'' Крагујевац Десанкин венац бб (www.hotelsumarice.com ) у
периоду од 17. до 19. јула 2015. године.
3.
Цена пуног пансиона по особи износи 2.490,00 динара, у коју цену је укључена боравишна
такса и осигурање.
4.
Укупна цена пансионских услуга за ''целу смену'' (2 пансиона) је 4.980,00 динара. Уплата се
врши на жиро рачун Заједнице делегата РСС број 355 – 1132985 – 53 до 01. јуна 2015. године.
или приликом доласка на Камп и пријаве на рецепцији, готовински или платном картицом.
5.
Услуге је могуће платити и преко текућег рачуна. У том случају заинтересовани се требају
јавити шефу рецепције хотела ''Шумарице'', ради добијања предрачуна за плаћање (034/336180).
6.
Пансион садржи ноћење, доручак (''шведски сто''), ручак (по менију) и вечеру (''шведски
сто''). Остале евентуалне услуге учесници Кампа сносе сами.
7.
Смештај учесника Кампа је у једнокреветним и двокреветним собама, које су
климатизоване, опремљене модерним купатилима са стално доступном топлом водом,
кабловском телевизијом, бежичним интернетом.
8.

Распоред коришћења соба одредиће руководство Кампа.

9.
Почетак коришћења пансионских услуга је у петак, 17.07.2015.год, са ручком, а завршетак
у недељу, 19.07.2015.год, са доручком.
- Долазак учесника на Камп предвиђен је за петак, 17.07.2015.год, до 13.00 часова (ручак
од 14.00 часова).
- Одлазак учесника са Кампа предвиђен је за недељу, 19.07.2015.год, оквирно од 12.00
часова (напуштање соба до 10.00 часова).
10.
Камп се одвија у сарадњи са ЗСиК РСС, а рад ће се одвијати делимично заједнички а
делимично кроз делегатске радионице на којима ће делегати активно радити, тј. под менторским
вођством решавати конкретне делегатске проблеме и анализирати ситуације са утакмица из
праксе. Детаљан Програм кампа ће бити објављен накнадно.
11.
Пријављивање за Камп ће се реализовати у до 29.05.2015. године, а пријављивање се
врши преко електронске адресе delegati@rss.org.rs
12.
Боравак у хотелском комплексу обавезан је за све делегете. Ипак, делетатима који имају
пријављено стално место боравка на подручју града Крагујевца, одобриће се коришћење
сопственог смештаја.

За информисање и евиденцију пријављених делегата задужен је секретар Заједнице делегата РСС
Данијела Косановић, а пријава је у прилогу.

Председник УО ЗД РСС
др Иван Мандић

