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КОНКУРС ЗА УЧЕСНИКЕ И ВОДНИКА/ЦУ „ВОДА СОЛИДАРНОСТИ“ НА 25. СВЕТСКОЈ ИЗВИЂАЧКОЈ
СМОТРИ У ЈУЖНОЈ КОРЕЈИ 2023 – OPERATION K

Шта је 25. Светска извиђачка смотра?
Светска извиђачка смотра (The World Scout Jamboree) је највећи извиђачки догађај организован од
стране Извиђачког покрета. Светска извиђачка смотра је, пре свега, едукативни догађај који
промовише мир и разумевање. Састоји се од мноштва различитих активности и ставља у фокус
свакодневни живот и интеракцију у кампу. 25. Светска извиђачка смотра биће одржана од 1. до 12.
августа 2023. године у SaeManGeum-у у Јужној Кореји у организацији Савеза извиђача Кореје (Korea
Scout Association). Овај догађај окупиће око педесет хиљада извиђача и планинки из целог света. 25.
Светска извиђачка смотра че учесницима пружити различите едукативне програме базиране на
концепту "4S + ACT" (извиђаштво за живот, наука, безбедност, одрживост, авантура, култура и
традиција) и подстаћи их да формирају извиђачка пријатељства и остваре своје снове када су у
питању мир, јединство и одрживост.

Шта учеснике и учеснице очекује на Смотри?
Учеснике и учеснице на Смотри очекују:
• Програмске активности: извиђаштво, глобални развој, мултикултуралност, мировно
образовање;
• Различите радионице, фестивали и излети;
• Дружење са учесницима из других земаља и упознавање њихових култура;
• Стварање најлепших извиђачких успомена;
• Упознавање са културним наслеђем Јужне Кореје и Далеког истока;
• Незаборавне дневне и вечерње активности и још много тога!

Шта је „вод солидарности“?
У сарадњи са домаћином 25. Светске извиђачке смотре, Савезом извиђача Кореје, Савез извиђача
Србије омогућиће учешће 10 појединаца/ки – 9 чланова/ца и 1 водника/це тзв. „вода солидарности“
на 25. Светској извиђачкој смотри, по посебним условима.

Коме је конкурс намењен?
Овај конкурс намењен је члановима и чланицама одреда регистрованих у Савез извиђача Србије за
2022. годину са финансијским потешкоћама, који су чланови извиђачке организације најмање 4
године и имају вољу и жељу да знање и искуство стечено на 25. Светској извиђачкој смотри примене
у својим одредима и Савезу по повратку са Смотре.
• За учеснике/це могу се пријавити само особе рођене између 22. јула 2005. године и 31. јула
2009. године.
• За водника/цу могу се пријавити само особе рођене пре 22. јула 2005. године.
• Неопходно је да канидати за водника/цу имају одлично познавање енглеског језика.

Колика је цена котизације учешће на Смотри у оквиру „вода солидарности“?
Укупна цена котизације за чланове и водника „вода солидарности“ износиће 465 ЕУР по особи.
Котизације се уплаћују са одредских рачуна на 10 месечних рата. Рате ће се уплаћивати од стране
одреда најкасније до 18. у месецу, почев од јула 2022. године, па све до априла 2023. године. Износ
прве рате биће 65 ЕУР, износ друге, треће, четврте и пете рате биће 50 ЕУР док ће последњих пет
рата бити по 40 ЕУР.

Шта ће бити обезбеђено учесницима/цама?
Учесницима/цама ће бити обезбеђени:
•
•
•
•
•
•
•

Смештај у шатору за једну особу са подметачем, током трајања Смотре;
Исхрана током трајања Смотре;
Групна опрема за камповање (столови, столице и др), током трајања Смотре;
Марама Смотре, Амблем Смотре и ИД картица;
Превоз од Београда до места одржавања Смотре (SaeManGeum, Република Кореја),
Учеснички пакет (марама Контингента, амблеми Контингента, извиђачка унформа, ранац и сл),
Путно здравствено осигурање током трајања Смотре.

Како могу да се пријавим?
Како би ваша пријава била потпуна, потребно је да урадите следећа три корака:
1. Потребно је да попуните упитник који можете пронаћи на следећем линку:
• за учеснике/це: https://forms.gle/7vRhn9DmPopmPXKC7
• за воднике/це: https://forms.gle/yGMpAbq8eq9bdXQx8
2. Потребно је да на мејл адресу Контингента Савеза извиђача Србије 25wsj@izvidjaci.rs
најкасније до истека рока за конкурисање (26. 06. у 23:59) пошаљете мотивационо писмо у pdf
формату у којем ћете одговорити на следећа питања: Због чега желите да учествујете на

25. Светској извиђачкој смотри у Јужној Кореји? На који начин планирате да примените стечена
знања и искуства по повратку са Смотре? Због чега сматрате да баш ви треба да будете
изабрани? Максимална дужина мотивационог писма је једна и по А4 страница. Кандидати
за водника/цу мотивационо писмо пишу на енглеском језику, док кандидати за учеснике
мотивационо писмо пишу или на српском или на енглеском језику.
3. Замолите Старешину или Управу вашег одреда да вам напишу писмо препоруке и пошаљу га
на мејл адресу Контингента Савеза извиђача Србије 25wsj@izvidjaci.rs најкасније до истека
рока за конкурисање (26. 06. у 23:59).
Само потпуне пријаве биће узете у разматрање.

Да ли постоји други круг селекције?
Да, кандидати/киње који буду прошли/е у други круг селекције имаће интервјуе са члановима/цама
Комисије 27, 28. и 29. јуна.

Када ће бити објављени резултати селекције?
О резултатима селекције бићете информисани најкасније 30. јуна 2022. године.

До када траје конкурс?
Конкурс траје до 26. јуна 2022. године до 23:59 часова.

За сва додатна пишите нам на мејл адресу 25wsj@izvidjaci.rs.

С поштовањем,

Марко Петровић
Вођа Контингента Савеза извиђача Србије на 25. Светској извиђачкој смотри

