Oсновне информације
о смотри

Извиђаштво за све

Основне информације
Датуми: 27. јул - 5. август
Место: Београд
Табор Смотре: АдаЦиганлија, Београд
Учесници: око 800 учесника свих старосних категорија
Отварање Смотре: 28. Августа предвече, на Калемегдану Затварање
Смотре: 4. Августа увече, испред Скупштин еграда Београда
Локације за извођење активности:
•
•
•
•

Терен Смотре
Адајезеро
Авала
Више локација и културних знаменитости Београда

Колонија
полетараца
Како се припремити за учешће на
Колонији?
Шта обавезно понети:
•
Извиђачку мараму и кошуљу
•
Извиђачку књижицу
•
Здравствену књижицу и здравствени лист
•
Потписану сагласност родитеља (из пријаве)
•
Врећу за спавање и подметач
•
Прибор за јело

За предводнике:
Предводници, осим ваше личне опреме,
побрините се да полетарци понесу све што
им је потребно. Најбоље је да родитељима
сваког полетарца дате одштампан списак
ствари које треба да понесу.

Списак ствари:
•
Прибор за личну хигијену (четкица за зубе и
паста, сапун, чешаљ, шампон за косу, тоалет папир) и
пешкире (за умивање, туширање, базен) требало би
да понесете неке ствари које ће цело јато заједно
користити
•
Купаћи костим
•
Мишићи за непливаче
•
Крему/млеко за сунчање
•
Средство против комараца
•
Обућу (папуче за плажу и туширање, лагана
летња обућа патике и обућазакишу)
•
Летњуодећу (мајице, шорцтсеви, једнобојне
бермуде...)
•
Униформу-извиђачку мајицу по договору са
предводником
•
Чарапе и доњивеш
•
Топлију одећу (панталоне/тренерка,
јакна/дукс/џемпер, кабаница), вече је хладно
•
Једнобојне, тамне, неисцепане, панталоне (за
свечане церемоније)
•
Капу/шешир за сунце
•
Батеријску лампу
•
Чутурица/флашица за воду
•
Прибор за писање (обична оловка, хемијска
оловка, гумица, пожељно и дрвене бојице)
•
Омиљену књигу/лектиру/музичкии нструмент
•
Основне лекове( за температуру, пробиотик,
пастиле за грло,ханзапласт)

Све ствари спаковати у ранац

Извиђаштво за све

Такође, ствери које понесите ствари које могу
користити у слободно време, а то су: дрвене бојице
или фломастери, лењири, лопта за воду, обична лопта,
фризби, бадминтон, шаторско крило...). Све ове
ствари ће вашим полетарцима учинити Смотру
лепшом, тако да би било лепо да их набавите у свом
одреду или да организујете полетарце да свако
понесе по нешто.

Научите химну смотре.
Понесите заставу јата.
Осмислите поклич.
Охрабрите своје полетарце, спремите их за
незаборавних 10 дана у Београду!

Млађи и старији
извиђачи и
планинке
Како се припремити за учешће на
Смотри?
Такмичарске дисциплине
Програм Смотре је углавном направљен на принципу радионица,
али ће бити и организована такмичења у брзом подизању и рушењу
шатора типа „Извиђач“, без пода, као и многим другим активностима.
Припремите се и такмичите се!

Поред шатора, подметача и
вреће од личне опреме треба
понети:

•
Извиђачку униформу по Правилнику о
униформама СИС
•
Једнобојне, тамне, неисцепане, панталоне (за
свечане церемоније)
•
Извиђачку књижицу
•
Здравствену књижицу
•
Потписану сагласност родитеља (из пријаве)
•
Купаћи костим
•
Папуче за плажу и туширање
•
Прибор за личну хигијену (четкица за зубе и
паста, сапун, чешаљ, шампон за косу, тоалет папир)и
пешкире
•
Лаганију одећу (мајице кратких рукава, бермуде
једнобојне, шортс)
•
Топлију одећу (панталоне/тренерка,
јакна/дукс/џемпер, кабаница), вече је хладно
•
Резезвну обућу (патике, гумене чизме)
•
Батеријску лампу
•
Чутурица/флашица за воду
•
Качкет
•
Крему/млеко за сунчање
•
Средство против комараца
•
Наочаре
•
Белу мајицу
•
Иглу и конац, зихернадлу, маказице
•
Извиђачки ножић
•
Књигу за читање, друштвене игре, музички
инструмент
•
Основне лекове( за температуру, пробиотик,
пастиле за грло,ханзапласт)
•

Све ствари спаковати у ранац.

МСТ
Како се припремити за учешће на
Смотри?
Долазакчланова МСТ: 25 августа
Одлазакчланова МСТ: 6. августа
Од 25. до 27. августа трајаће обука чланова Међународног сервисног
тима (МСТ). Циљ обуке је да чланови МСТ буду нанајбољи начин
припремљени за реализацију програма Смотре, обављање општих и
техничких послова, у зависности од избора посла који је наведен у
пријави, као и да буду упућени у функционисање целог система
Смотре, како би увек могли да учесницима пренесу праве
информације.

У овом периоду пре доласка осталих учесника,
биће направљен распоред задужења чланова
МСТ за време трајања целе Смотре, како би се
избегли проблеми око неблаговременог
обавештавања и лоше комуникације када
учесници дођу на терен Смотре.

МСТ насеље
Насеље МСТ је одвојено од осталих насеља и има
свог Старешину и Начелника, који су прве контакт
особе за чланове МСТ-а у случају питања, нејасноћа
или проблема

Шта обавезно треба понети на Смотру
Обавезно понети шатор, врећу, подметач и
прибор за јело, јер ту опрему обезбеђују сами
чланови МСТ-а, а организатор неће бити у
могућности да је обезбеди. Можете се
договорити да длите шатор са неким како
бисмо уштедели ресурсе.

Од друге личне опреме треба понети:
•
Извиђачку униформу по правилинику о
униформама СИС
•
Једнобојне, тамне, неисцепане, панталоне (за
свечане церемоније)
•
Потписане личне сагласности
•
Извиђачку књижицу
•
Личну карту
•
Здравствену књижицу
•
Купаћи костим
•
Папуче
•
Прибор за личну хигијену и пешкире
•
Лаганију одећу
•
Топлију одећу (панталоне/тренерка,
јакна/дукс/џемпер, кабаница), вече је хладно
•
Резезвну обућу
•
Батеријску лампу
•
Чутурица/флашица за воду
•
Средство против комараца
•
Качкет
•
Крему/млеко за сунчање
•
Наочаре
•
Белу мајицу
•
Иглу и конац, зихернадлу, маказице
•
Извиђачки ножић
•
Основне лекове (за температуру, пробиотик,
пастиле за грло, ханзапласт)
•
Прибор за писање, блокчић

Одреди

Како се припремити за учешће на
Смотри?
Долазак коначара: од 25. јула
Молимо вас да добро процените колико ће вам времена бити
потребно за подизање одредског табора у оквиру ваш што пре
обавестите организаторе и домаћине о датуму и времену доласка
као и опрему, величину и количину шатора које доносите, ради
распоеда на терену..

Јавите регистраски број возила којим довозите
опрему до 24.07.2018. како бисмо обезбедили
дозволу за улазак. Улаз возила је на главној
рампи Аде Циганлије код вијадукта према
Бановом Брду.

Имајте у виду:

Scouting for all

Долазак учесника Смотре је 27.јула до 18 часова.
Први оброк који организатор обезбеђује је вечера 27.јула.

На теренима Смотре није дозвољено копање ватришта и паљење
ватре, а биће обезбеђена грађа за основне таборске објекте које
можете направити.
Здравствена заштита учесника
Здравље учесника вашег одреда је увек на првом месту. На
локацијама где се изводе активности и у табору Смотре биће увек
дежурна и медицинска екипа. Понесите комплет прве помоћи.
Промоција и промотивне активности
Молимовасдаприпремитематеријалезапрезентацијувашегодреда и
његовограда и активности. 1. августаћесе у поподневнимчасовима
(од 16 до 19 часова) вршити одржатипредстављањеодреда, савеза и
државаучесникаСмотре (сајамскитиппрезентације), а организатори
и
домаћинићеобезбедитидовољанбројстоловазапрезентацијунапромет
нојлокацијинатеренуСмотре. За овај сегмент потребно је направити
кутију димензиаја 40 Х 40 Х 40 центирметара на којој треба залепити
слике са информацијама о вашем одреду (шта радите и које су вам
активности, са контактом одреда). Исте ће бити формиране у облику
зида током „Сајма извиђаштва“.Такође треба понети традиционалне
српске производе за Српски дан (УНОШЕЊЕ АЛКОХОЛА НА ТЕРЕН
СМОТРЕ ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕНО).
Дневне карте
Посете родитеља
Родитељи могу да дођу у посету у олеподневним часовима и да се
виде са децом ван табора уз претходно одобрење вође и Старешине
насеља.
Контактособе:

Дневне карте
Ако немате времена да будете део Смотре за цели период, да ли
знате да постоје и дневне карте? Дневна карта подразумева 3
оброка и место за преноћиште и износи 1500 динара. Пријаљујете се
тако што три дана пред Ваш долазак пошаљете мејл на
office@izvidjaci.rs и обавезно телефонски на број 063626450. Такође је
потребно да пре долазка уплатите анведени износ по дану на рачун
Смотре: 205-252027-25 у Комерцијалној банци.
Посете родитеља
Родитељи могу да дођу у посету у послеподневним часовима и да се
виде са децом ван табора уз претходно одобрење вође и Старешине
насеља.
Контакт особе:
Опште информације: 063626450 - Tања Јанковић
Програм: 0605233389 - Ненад Јовановски
Логистика: 062467267 - Горан Радисављевић
Meдији: 062467269 - Дуња Марушић

