ЕЛАБОРАТ

Београд - Чукарица,
10. април 2022. год.

Сајам колекционара Одреда извиђача
„МИХАЈЛОВАЦ“
је
јединствена
манифестација
у
извиђачкој
организаци Србије и у региону, чији је
циљ да на једном месту окупи све
заљубљенике у колекционарство и да
осталима прикаже шта све извиђачи
скупљају, а посебно предмете везане
за извиђачку организацију.
Жеља нам је да подстакнемо
усавршавање у области извиђачког
колекционарства освајањем вештине
и вештарства „колекционар“, размену
између колекционара, да навикнемо
колекционаре на систематски рад и
уредност, на начин уређивања и
сакупљања збирки и да се извиђачи из
различитих места наше земље и
иностранства сретну, друже и докажу
нашу девизу:
„Лепо је бити извиђач“

Први Сајам колекционара одржан је 6.
јуна 1993. године и од тада се непрекидно
одржава. Ове године биће то 30. пут за
редом.
Од 1996. године Сајам се одржава у
Хемијско-прехрамбеној- технолошкој школи
у Београду на Бановом Брду.
Од 2002. уведена су признања Сајма
колекционара и то: Бронзани, Сребрни и
Златни знак Сајма колекционара који се
додељу
појединцима,
јединицама
и
организацијама за дати допринос у развоју
колекционарства у извиђачкој организацији.
Као
награда
за
тему
Сајма
колекционара
додељује
се
Бронзана,
Сребрна
и
Златна
медаља
Сајма
колекционара.
На наредном 30-ом Сајму, очекујемо
око 150 учесника - колекционара који ће
изложити своје колекције и кроз колекције
и дружење приказати сву лепоту извиђачке
организације.

УЧЕСНИЦИ САЈМА
у протеклих 29 година 1993-2021
До сада, на Сајму колекционара је учествовало
преко 100 Одреда, Савеза и организације
из: Београда, Ниша, Јагодине, Ивањице,
Смедерева,Старе и Нове Пазове, Новог
Сада, Пожаревца,Ћуприје,Суботице, Чачка
Велике Плане, Великог Орашја, Ариља,Бечеја,
Смедеревске Паланке, Трновча, Голупца,
Лазаревца, Бајине Баште, Пријепоља,
Велике Хоче, Милошевца, Липа код
Смедерева, Панчева, Лозовика,
Ваљева, Старчева, Петровца
на Млави, Звечана, Зајечара,Малог
Зворника, Шида, Шапца,
Словеније, Македоније, Црне Горе,
Босне и Херцегодине, Холандије
....

ПОДАЦИ О АКЦИЈИ
Назив акције:
XXX САЈАМ ИЗВИЂАЧА
КОЛЕКЦИОНАРА

Организатор
Одред извиђача „МИХАЈЛОВАЦ“

Наша подршка
САВЕЗ ИЗВИЂАЧА ОПШТИНЕ
ЧУКАРИЦА Београд
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
Одред извиђача „Бреза“ Чукарица
Црвени крст Чукарица
Хемијско-прехрамбено
технолошка школа, Београд

Место одржавања
Београд – Чукарица
Хемијско-прехрамбено технолошка
школа ул. Љешка бр. 82, Баново Брдо

Време одржавања:
Недеља 10. април 2022. године

Учесници Сајма
Савези, Одреди, Чете,
Kлубови,Јата, Водови, појединци
који су чланови извиђачке
организације – Савеза извиђача
Србије и појединци који то нису (а
нису ни чланови и симпатизери
организација које нису признате од
Савеза извиђача Србије) и желе да
излажу своје колекције.
ИЗ ЈЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ
НАЈВИШЕ 10 УЧЕСНИКА.

Предпријава и ПРИЈАВА
Предпријава се врши на неки
од следећих начина:
1) поштом на адресу или лично у
просторијама
САВЕЗА
ИЗВИЂАЧА
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА, у Београду,
Баново Брдо, ул. Жарка Вуковића
Пуцара бр. 7а
средом од 18 до 20 часова;
недељом од 10 до 14 часова
2) Или на Е-мејл адресу:
odredizvidjacamihajlovac@
gmail.com
Одред извиђача „Михајловац“, или
Савез извиђача општине
Чукарица.
Напомена: Назначити да ли је
потребан видео бим за презентацију
Одредске акције, акције Савеза или
средине из које долазите.
Предпријава је ОБАВЕЗНА, и
врши се најкасније до уторка 05.
априла 2022. године до 24 часа, на
обрасцу који је саставни део
Елабората Сајма.
Одреди-Савези, као и
појединци који самостално
учествују. а НЕ ИЗВРШЕ
предпријаву НЕЋЕ моћи да
учествују на Сајму колекционара.
ПРИЈАВЕ се подносе на дан Сајма
колекционара пријавној служби
Сајма, на прописаном образцу,
који је такође саставни део овог
елабората.
Учесници Сајма су ДУЖНИ да на
Сајам дођу са попуњеном
пријавом
(читко штампаним словима)

Све информације у вези Сајма
можете добити на неки од следећих
бројева телефона:
- 060 3377308 Јелена, или
- 064 0715549 Душан, или
- 061 1861059 Мина

Циљ Сајма колекционара:
Циљ Сајма колекционара је да на једном месту окупи све заљубљенике у извиђачко
колекционарество, да прошлост и садашњост извиђачке организације представимо на
најбољи начин и да осталима прикажемо шта све извиђачи сакупљају.
- Могућности за упознавање извиђача-колекционара и других учесника кроз
размену, заједнички рад, идеје итд....
- Осмишљавање нових програма и активности организације у области
извиђачког колекционарства.
- Боља сарадња између појединаца и Јединица извиђача који учествују у
активности
- Упознавање са историјом, културом и традицијом средина из којих долазе
учесници Сајма колекционара
- Усавршавање у области колекционарства
-

ПРЕДЗАДАТАК

За Одреде – Савезе који први пут учествују на Сајму колекционара:
-

Марама одреда или Савеза
Амблем Одреда или Савеза
Разгледница места из којег долази
Извиђачки Сувенир на тему XXX Сајма колекционара

За Одреде – Савезе који су већ учествовали на Сајму колекционара:
-

Извиђачки Сувенир на тему XXX Сајма колекционара.

За све Одреде – Савезе који желе да презентују своју акцију или средину
из које долазе, на Сајму колекционара:
-

Припремити пано са фотографијама, амблемима, флајере, елаборате и друге реквизите
које ћете користити у току презентовања ваше акције или средине из које долазите.
Презентација се мора најавити уз предпријаву.
Време и трајање презентације се одређује у договору са организатором.

Предзадатак се пријављује Пријавној служби по доласку на Сајам
колекционара.

ОРГАНИЗАЦИЈА САЈМА
Сајам колекционара је подељен у три дела и то:
Први део је предвиђен за оне учеснике који желе да се такмиче за награду
Други део је предвиђен за кандидате који полажу вештарство „колекционар“
и вештину „колекционар“
Трећи део је предвиђен за остале учеснике Сајма који желе да изложе своје
извиђачке колекције али се не такмиче.
УЧЕСНИЦИ САЈМА КОЛЕКЦИОНАРА, КОЈИ НА САЈМУ ЖЕЛЕ ДА ПРОДАЈУ ЗБИРКЕ И
КОЛЕКЦИЈЕ, ЧЛАНСКИ МАТЕРИЈАЛ СА КОЈИМ РАСПОЛАЖУ, ЛИТЕРАТУРУ И
СЛИЧНО, ТРЕБА СВОЈУ НАМЕРУ ДА НАЈАВЕ ОРГАНИЗАТОРУ САЈМА, НАЈКАСНИЈЕ
ДО 05. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ.

Котизација
Котизација за учешће на Сајму колекционара, је симболична и износи 200 динара
по особи и може се уплатити:
- у готовини, пријавној служби по доласку на Сајам колекционара, или
- вирманом на текући рачун: Одреда извиђача „Михајловац“ број 3259500600063771-48, позив на број 01-2022, сврха плаћања: котизација, шифра
плаћања: 121 за готовинске уплате или 221 за вирманске уплате, са роком уплате
до 07. априла 2022.
Котизација подразумева:
за учеснике Сајма: Учеснички комплет (Знак Сајма, беџ Сајма, Флајер
сајма), сендвич, сок . . .
за посетиоце Сајма: Учеснички комплет (Знак Сајма, беџ Сајма, Флајер
сајма...)

ОПШТА САТНИЦА САЈМА КОЛЕКЦИОНАРА
Место одржавања Сајма колекционара је отворено од 08,00 часова

До 10:00 часова
од 10:00 часова

до 11:00 часова

од 11:00 часова
од 11:15 часова

до 11:15 часова
до 11:30 часова

од 11:30 часова

до 15:00 часова

од 15:00 часова
од 15:30 часова
од 16:00 часова

до 15:30 часова
до 16:00 часова
до 16:30 часова

• Долазак учесника Сајма
• Постављање (излагање) колекција
и збирки
oбавезно фотографисање учесника
Сајма колекционара
• Припрема за отварање Сајма
• Свечано отварање XXX-ог Сајма
колекционара
• Изложба колекција и збирки,
Преглед колекција од стране
Жирија и Комисије
• Презентовање извиђачких акција,
• полагање вештарства и вештине
• размена колекција и збирки
• Затварање Сајма колекционара
• Паковање колекција и збирки
• Напуштање места одржавања Сајма

Организатор задржава право измене сатнице Сајма колекционара.
Уколико дође до измене сатнице, Сатница се саопштава преко разгласа учесницима
Сајма и истиче се на огласниј табли Сајма.
ПРАТИОЦИ или ВОЂЕ ПУТА
СУ ОДГОВОРНИ
ЗА ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА САЈМА
ИЗ СВОЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
(САВЕЗА, ОДРЕДА, КЛУБА и сл.)

ИЗБОР КОЛЕКЦИЈА
Избор најбољих колекција врши се у једној теми и области „извиђачке

колекције“.
Област извиђачке колекције је подељена на категорије и то:
- категорија пчелица у полетараца (7-11. година) и означена је
словном ознака „П“
- категорија млађих планинки и извиђача (11-15. година) и
означена је словном ознаком „М“
- категорија планинки и извиђача (16-19. година) и означена је
словном ознаком „С“,
- категорија чланова старијих од 20 година и означена је словном
ознаком „Б“. У ову категорију спадају и Клубови, Савези и Одреди
који се такмиче за награду.
Свака колекција или збирка која се излаже добија број у својој
категорији, као и број на Тему Сајма, који је означен словним ознаком „Т“

Области на Сајму су:
- Област „извиђачких колекција“
(подразумева колекцију предмета везаних за извиђачку организацију,
нпр. Извиђачке мараме, заставице, дипломе, амблеме, извиђачке
разгледнице, извиђачке новине, заставице, летописе, плакате ...)
- Област „општих колекција“
(подразумева колекције које нису везане за извиђачку организацију, нпр.
значке, поштанске марке, стари и страни новац, салвете, разгледнице,
беџеви ...) и ОВА ОБЛАСТ СЕ НЕ НАГРАЂУЈЕ. Излагање у овој области
дозвољено је само учесницима који желе да испуне услове за стицање
вештарства/вештине и специјалности „колекционар“
Један учесник (колекционар) може да излаже највише једну
колекције у области „Остале колекције“, ради утврђивања услова
за
стицања вештарства/вештине „колекционар“
Сваки учесник Сајма је дужан да изложи најмање две извиђачке
колекције, а свака организациона јединица извиђача која учествије на
Сајму дужна је да обезбеди да се изложе најмање четири колекције у
области „Извиђачке колекције“.
ОДРЕДИ КОЈИ НЕ ИЗЛОЖЕ НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ КОЛЕКЦИЈЕ У ОБЛАСТИ
„ИЗВИЂАЧКЕ КОЛЕКЦИЈЕ““, КАО НИ ЧЛАНОВИ ТОГ ОДРЕДА НЕ МОГУ БИТИ
НАГРАЂЕНИ НА САЈМУ КОЛЕКЦИОНАРА.
Одлуку о броју награда доноси жири Сајма.
За награду посетилаца и учесника гласа сваки посетилац и сваки
учесник Сајма колекционара на гласачком купону.

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Сваки учесник добија учеснички комплет.
Сваки Одред – Савез који учествује на Сајму, добија Диплому за учешће.
Кандидати који задовољавају услове предвиђене Програмом, добијају
уверење о успуњавању услова за стицање вештарства/вештине или
специјалности „колекционар“
Награде у области „опште колекције“ се не додељују.

Учесници чије колекције се прогласе за најбоље у области „извиђачких колекција“
у укупном пласману добијају Дипломе и Награде – УКУПАН ПЛАСМАН
Учесници чије колекције се прогласе за најбоље у области „извиђачке колекције“
по категоријама добијају Дипломе за освојена места.
Такмичари за најбоље колекције на Тему Сајма колекционара добијају
МЕДАЉЕ САЈМА.

Важне напомене за учеснике Сајма колекционара:
-

-

Сви Одреди и Савези су дужни да понесу Одредску заставу или заставу
Савеза испред којег учествују.
Сви учесници Сајма колекционара који су чланови извиђачке
организације дужни су да за време Сајма буду униформисани у складу
са Правилником о униформама и ознакама и да понесу извиђачку
књижицу са фотографијом, те да за време одржавања Сајма
колекционара носе ознаку Сајма колекционара.
Избор најбољих колекција врши жири од пет чланова. Чланови жирија
не могу бити чланови одреда извиђача „МИХАЈЛОВАЦ“
Провера услова за стицање вештарства „колекционар“ и вештине
„колекционар“ врши се пред Комисијом од три члана
Учесници Сајма колекционара који уклоне, односно спакују колекције
пре затварања Сајма биће аутоматски дисквалификовани
Организатор Сајма – одред извиђача „МИХАЈЛОВАЦ“ не сноси
одговорност за евентуалне украдене, изгубљене или оштећене збирке,
тако да за своје колекције и збирке одговарају излагачи, који су дужни
да за време одржавања Сајма колекционара буду поред својих
колекција

Напомена:
Колекције се излажу на
школским клупама.
Препоручујемо
учесницима Сајма
колекционара који
излажу колекције да
понесу простирку
(шаторско крило, платно
или слично) на које
излажу
свју
колекцију, а због
естетског изгледа
колекције коју излажу
јер естетски изглед
је битан елемент код
одлучивања жирија.

Учествујући на Сајму, показали сте љубав према колекционарству, а
првенствено упорност да сакупљате, сналажљивост да пронађете,
креативност да прикажете, несебичност да размените, истрајност да
очувате колекције као културно благо наше организације. Управо су то
врлине које Вас чине правим извиђачима и зато је ово и Ваш Сајам.

„ВЕШТИНЕ,
ВЕШТАРСТВА и СПЕЦИЈАЛНОСТИ“
ТЕМА САЈМА:

Посебанпрограм Савеза извиђача Србије представља допуну општем програму.
Кроз посеван програм сваки члан организацијје опредељује се за област или вештину
према којој гаји интересовање и даље их развија и унапређује. Програмске целине
одређених знања и вештина су: вештине, вештарства и специјалности и свака има своју
ознаку.
Све вештине, вештарства и специјалности тематски су сврстани у седам
различитих група.
На Сајму колекционара, кроз тему сајма треба да прикажете: ознаке некада и
сада, начин савлађивања и литературу са којом располажете а односи се на
савлађивање програма вештина, вештарстава и специјалности.

Дужности пратиоца или вође пута 30. Сајму
Приликом доласка на Сајам:
Пријавној служби Сајма колекционара да преда:
- Пријаву за учешће
- Предзадатак
- Чланске књижице учесника сајма
Од Пријавне службе Сајма колекционара преузима:
- Учеснички комплет за учесника Сајма колекционара,
- Купоне за гласање за награду посетилаца и учесника
- Редне бројеве за означавање колекција и збирки
- Упитник за учеснике који желе да стекну вештарство/вештину
„колекционар“
- Обавештење о реализаци Сајма колекционара

НА САЈМУ КОЛЕКЦИОНАРА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ИЗЛАГАТИ ПРЕДМЕТЕ И КОЛЕКЦИЈЕ
КОЈЕ СУ У СУПРОТНОСТИ СА ПРИМЕНОМ ПРОГРАМА ИЗВИЂАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
ЗАКОНИМА И ЗАВЕТИМА ИЗВИЂАЧА И КОЈИ ШТЕТЕ УГЛЕДУ ИЗВИЂАЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
за УПРАВУ ОДРЕДА
и Штаб Сајма колекционара
Старешина Одреда
Јелена Бојовић

