ОДРЕД ИЗВИЂАЧА ''ВОЖД КАРАЂОРЂЕ'' – НИШ

30. ИГРЕ ИЗВИЂАЧА И ПЛАНИНКИ
''ВОЖДОВИ ДАНИ 2018''
- Траговима славних предака -

Драги извиђачки пријатељи,
Радујемо се да ћемо вас у новембру угостити тридесети пут и усхићено припремамо ново дружење,
трудећи се да не изневеримо ваша очекивања.
Пратећи симболику термина у коме ће се одржати овогодишњи ''Вождови дани'', нашу тридесету акцију
смо посветили 100-тој годишњици завршетка Великог рата и 250-тој годишњици рођења Вожда Карађорђа
Петровића чије име наш одред поносно носи већ 62 године.
Позивамо вас да се заједно, на наш – извиђачки начин, подсетимо храбрих дела наших славних предака и
научимо понешто ново о њиховим још славнијим слободарским подвизима. Јер, знате како кажу, покољења
која не познају и не поштују своју прошлост не могу се надати ни светлој будућности.
Дођите да се дружимо, забавимо, такмичимо, научимо понешто ново и учинимо по које добро дело. Нека и
ове године наше окупљање буде прилика да зејднички помогнемо некоме у нашој локалној заједници.
Приуштимо заједно себи тај фантастичан осећај задовољства и поноса који доноси свест да смо некоме
помогли?!
Дођите да заједно покажемо да ...

... ИЗВИЂАЧИ СТВАРАЈУ БОЉИ СВЕТ!
ОРГАНИЗАТОР: Одред извиђача ''Вожд Карађорђе''
МЕСТО ОДРЖАВАЊА АКЦИЈЕ: Град Ниш
СМЕШТАЈ: О.Ш.''Вожд Карађорђе'' (сала за физичко), ул. Вожда Карађорђа 29
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: од 9. до 11. новембра 2018.год.
УЧЕСНИЦИ АКЦИЈЕ:
• Чланови екипа;
• Одрасли пратиоци: Сваки одред који на акцији има малолетне учеснике обавезан је да обезбеди
двадесетчетворочасовну пратњу једног одраслог вође, старијег од 20 година;
• Одрасли волонтери: Сви пунолетни учесници акције који нису чланови екипа, одрасли пратиоци
(именовани од стране старешине свог одреда) или професионални возачи, на акцији могу учествовати
само као чланови тима волонтерског особља на акцији, са пријавом и задужењем потврђеним од
стране организатора, пре доласка на акцију (у року предвиђеном за то);
ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ:
• Млађе планинке (11-15 год.);
• Млађи извиђачи (11-15 год.);
• Старије планинке (15 – 19 год.);
• Старији извиђачи (15 – 19 год.);
• Екипа броји 5 чланова;
• На акцији не могу учествовати екипе мешовитог састава као ни екипе и чланови из одреда који у СИС-е
нису регистровани или са њим немају потписан споразум;
ПРЕДЗАДАТАК:
• Дуготрајна и конзервирана храна (паштета 75-100гр, тестенине, јестиво сунцокретово уље): 1 ком. по
сваком учеснику акције, укључујући и одрасле ( искључиво намирнице у оригиналној, фабричкој,
металној или пластичној амбалажи / не доносити намирнице у папирном паковању);
• Без предатог комплетног предзадатка, екипа се не може регистровати за учешће на акцији;
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ОДРАСЛИ ВОЛОНТЕРИ: Број расположивих волонтерских места је ограничен. Домаћин задржава право да
изврши коначни избор волонтера а обавезан је да све пријављене волонтере обавести да ли је пријава
прихваћена или не;
• Основни услов за пријављивање волонтера: Навршених 20 година старости (остали услови биће
наведени у упутству за волонтере);
• Волонтерско ангажовање обухвата две врсте послова:
- Послови организационо-техничке подршке (исхрана, смештај, обезбеђење, фото-видео архива,
протокол);
- Послови програмске подршке ( такмичење, КЗП, анимација);
• Образац пријаве и детаљно упутство за одрасле волонтере су доступни на Фејсбук-страници
организатора акције, од петка, 26. новембра 2018.год.;
• Рок за пријављивање волонтера: Петак, 2. новембар 2018.год. (искључиво у електронској форми);
• Рок за одговор организатора: Недеља, 4. новембар 2018.год.
ОБАВЕЗНА ЛИЧНА ОПРЕМА:
• Извиђачка кошуља и марама;
• Здравствена књижица;
• Врећа за спавање;
• Подметач за спавање;
• Бележница и оловка;
• Oпрема за базен ( купаћи костим, пешкир, папуче, по жељи – капа за пливање, фен за косу,
препоручује се и зимска капа);
ОБАВЕЗНА КОЛЕКТИВНА ОПРЕМА:
• Два пара сигналних заставица;
• Торбица или приручни комплет за прву помоћ;
• Прибор за писање, цртање и бојење;
• Планшета;
• Шибица и свећа;
• Две пиштаљке;
• Два фена за косу;
• Један мобилни телефон са приступом Интернету и могућношћу слања фотографија;
ПРИЈАВЕ:
• Рок за пријављивање екипа: Уторак, 6. новембар 2018.год., до 19:00 час. (мејлом послати скенирану
пријаву: попуњену, оверену и од старешине одреда потписану пријаву, са списком екипа, учесника,
пратилаца, волонтера, возача);
• Благовремена пријава носи 100 бодова свакој екипи;
• Рок за пријављивање волонтера: Петак, 2. Новембар 2018.год., до 20:00час. (мејлом послати
попуњену скенирану, оверену и од старешине одреда потписану пријаву;
• По доласку на акцију, предаје се оригинал одредске пријаве (оверен и потписан);
• НАПОМЕНА: Број екипа на акцији је ограничен на 30;
УЧЕСНИЧКА КОТИЗАЦИЈА:
• Чланови екипа, одрасли пратиоци, возачи: 600,00 дин.;
• Одрасли волонтери: 200,00дин.;
• Уплату врши матични одред за све своје чланове који учествују на акцији;
• Рок за уплату: Среда, 7. новембар 2018.год. - на текући рачун одреда-домаћина:
Текући рачун број: 145 -1719 - 56, Одред извиђача ''Вожд Карађорђе'' Ниш
Сврха уплате: ''Учесничка котизација за Вождове дане''
• Уплата котизације по доласку на акцију (у готовини) могућа је само уз пријаву обављену у року и на
основу договора старешине акције и старешине одреда-учесника;
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Одреди који котизацију плаћају по доласку на акцију, у случају да је на акцију дошло мање учесника
од броја наведеног у пријави, обавезни су уплатити број котизација који одговара броју учесника
наведених у пријави која је послата мејлом;
• За уплату котизације у року, екипа добија додатних 100 поена;
КОНТАКТ за информације и пријаве:
• 064/9297501, Елеонора Веин (Ела);
• Електронска адреса: vozdscouts@yahoo.com ;
ДОЛАЗАК НА АКЦИЈУ (петак):
• Прихват на главној железн. тј. аутобус. станици (за екипе које до среде, 5. новембра, најаве начин и
место доласка у Ниш);
• Пријављивање и регистрација учесника:
- Волонтери: 10:00 – 15:00час.;
- Екипе: 14:00 – 19:00час.;
• Смештање екипа почиње у 19:00час.;
ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ:
Млађи
изв. и пл.

Старији
изв. и пл.

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Скок у даљ из места
Надвлачење конопца

+
+

+
+

Штафетно пливање на 25м
Израњање предмета са дна базена
Групно веслање

+
+
+

+
+
+

Назив игре

Опис игре

Извиђачке игре:
''КЛИКЕРИ''
''ВЕЛИКА ТРКА''
''ВЕЖИ И БЕЖИ''
''ГЛУВИ ТЕЛЕФОНИ''
''АЛО, АЛО!''
''ОКО СОКОЛОВО''
''ТАЈНА ПОШТА''
''ПЕРИЦА СВЕЗНАЛИЦА''
''ПИТАМ СЕ, ПИТАМ СЕ''
Задаци изненађења:
Спортске игре:
''СКОЧИМИШ''
''ПОВУЦИ, ПОТЕГНИ!''
Игре у базену:
''МОБИ ДИК''
''АТЛАНТИДА''
''ГАЛИЈА''
Резервне игре:
''СЛАЛОМ''
''КУРИР''
''РОБИН ХУД''
''БРЗИ ГОНЗАЛЕС''
''ТИТАН''

Решавње загонетки које откривају локацију контролних тачака у
граду (шифровање, невидљиво писмо, логичко закључивање...)
Проналажење контролних тачака у граду
Брзо везивање и развезивање чворова
Пренос поруке сигнализацијом ''Семафор''
Пренос поруке сигнализацијом ''Морзе''
Процена задатих величина ''од ока''
Памћење поруке
Тест знања о животу Вожда Карађорђа Петровића
Квиз запажања и памћења
Ненајављени задаци (екипа задатак добија и извршава на КТ)

Кретање између задатих тачака
Скривање поруке
Пикадо
Штафетно трчање на 200м
Бацање кугле од 750гр или камена с рамена

Друге активности којима је могуће освојити додатне бодове:
• Благовремена пријава;
• Благовремена уплата котизације;
• Вече сећања;
ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ:
• Вече сећања: Субота увече (после базена) кратак сценски наступ на ''позорници'' на задату тему
(''Трагови славних предака-100 година после''). Наступ може бити реализован кроз музику, певање,
глуму, плес, рецитовање или говорење књижевног текста, скеч, имитацију, видео-приказ или сл. ...
чији аутор или садржај може бити директно или индиректно везан за задату тему и/или место-крај
из ког одред долази. Детаљне информације о садржају, бодовању, пријављивању активности налазе
се у прилогу ''Пропозиције-Вече сећања''. Освојени поени улазе у пласман екипе;
• Пета ноћ: Петак, увече, забавни програм за све учеснике акције;
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Брђанска чајанка: Субота (тачно време ће бити накнадно објављено, у зависности од термина
активности на базену) дружење и тематски разговор, уз послужење ( Тема: Извиђачка реалност –
жеље, потребе, стварност);
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АКЦИЈИ:
• Сатница, пропозиције, ''помоћ пријатеља'' у програмској припреми екипа за учешће на акцији, учешће
волонтера, обрасци пријава, остала упутства и информације су доступни од четвртка, 24. октобра, на
Фејсбук-страници ''OI Vozd Karadjordje''. Ажурирање информација вршиће се понедељком и
четвртком, све до почетка акције;
ОБАВЕЗЕ ОДРЕДА-ДОМАЋИНА:
• Дочек на главној аутобуској и железничкој станици Ниш, до 20:00час. (за одреде који до среде, 15.
новембра, најаве време и место доласка у Ниш);
• За групе које стижу у Ниш возом, после 20:00час., детаљно упутство како доћи до места одржавања
акције могуће је наћи на Фејсбук-страници организатора акције;
• Исхрана: петак – вечера / субота – доручак, ручак, вечера / недеља – доручак / ланч-пакет за пут је
обезбеђен за учеснике из места удаљених 100 и више километара од Ниша;
• Смештај: у ОШ''Вожд Карађорђе'', Ниш;
• Амблем акције за све учеснике акције;
• Захвалнице одредима-учесницима на акцији;
• Дипломе и награде за три првопласиране екипе у свим категоријама и за победника у генералном
пласману;
• Награде за пратеће програме;
• и...
... надамо се - ДОБРО И КВАЛИТЕТНО ДРУЖЕЊЕ !

Унапред хвала и добро нам дошли !!!

До скорог сусрета,
Искрено, ваш
''Вожд''
За Управу ОИ''Вожд Карађорђе''
Момчило Шарковић
(Заменик старешине)
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