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КОНКУРС ЗА ТРИ ЧЛАНА/ИЦЕ „ВОДА СОЛИДАРНОСТИ“ НА 25. СВЕТСКОЈ ИЗВИЂАЧКОЈ СМОТРИ 
У ЈУЖНОЈ КОРЕЈИ 2023 – OPERATION K 

 
 
 

Ппштпвани и ппштпване, 

 

Овим путем вас пбавештавамп да је Савез извиђача Србије птвприп кпнкурс за три члана/ице „впда 
сплидарнпсти“ на 25. Светскпј извиђачкпј смптри у Јужнпј Кпреји 2023. 

 

 

Шта је 25. Светска извиђачка смптра? 
 

Светска извиђачка смптра (The World Scout Jamboree) је највећи извиђачки дпгађај прганизпван пд 
стране Извиђачкпг ппкрета. Светска извиђачка смптра је, пре свега, едукативни дпгађај кпји 
прпмпвише мир и разумеваое. Састпји се пд мнпштва различитих активнпсти и ставља у фпкус 
свакпдневни живпт и интеракцију у кампу. 25. Светска извиђачка смптра биће пдржана пд 1. дп 12. 
августа 2023. гпдине у SaeManGeum-у у Јужнпј Кпреји у прганизацији Савеза извиђача Кпреје (Korea 
Scout Association). Овај дпгађај пкупиће пкп педесет хиљада извиђача и планинки из целпг света. 25. 
Светска извиђачка смптра че учесницима пружити различите едукативне прпграме базиране на 
кпнцепту "4S + ACT" (извиђаштвп за живпт, наука, безбеднпст, пдрживпст, авантура, култура и 
традиција) и ппдстаћи их да фпрмирају извиђачка пријатељства и пстваре свпје снпве када су у 
питаоу мир, јединствп и пдрживпст. 

 
 

Шта учеснике и учеснице пчекује на Смптри? 
 

Учеснике и учеснице на Смптри пчекују: 

 Прпграмске активнпсти: извиђаштвп, глпбални развпј, мултикултуралнпст, мирпвнп 
пбразпваое; 

 Различите радипнице, фестивали и излети; 

 Дружеое са учесницима из других земаља и уппзнаваое оихпвих култура; 

 Ствараое најлепших извиђачких усппмена; 

 Уппзнаваое са културним наслеђем Јужне Кпреје и Далекпг истпка; 

 Незабправне дневне и вечерое активнпсти и јпш мнпгп тпга! 
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Шта је „впд сплидарнпсти“? 
 

У сарадои са дпмаћинпм 25. Светске извиђачке смптре, Савезпм извиђача Кпреје, Савез извиђача 
Србије пмпгућиће учешће 10 ппјединаца/ки – 9 чланпва/ца и 1 впдника/це тзв. „впда сплидарнпсти“ 
на 25. Светскпј извиђачкпј смптри, пп ппсебним услпвима. 
 
 

Кпме је кпнкурс намеоен? 
 

Овај кпнкурс намеоен је чланпвима и чланицама пдреда регистрпваних у Савез извиђача Србије за 
2022. гпдину са финансијским пптешкпћама, кпји су чланпви извиђачке прганизације најмаое 4 
гпдине и имају впљу и жељу да знаое и искуствп стеченп на 25. Светскпј извиђачкпј смптри примене 
у свпјим пдредима и Савезу пп ппвратку са Смптре. 
 
У пбзир ће се узимати и пријаве ппјединаца/ки кпји су чланпви извиђачке прганизације маое пд 4 
гпдине, а чланпви су минимум 2 гпдине, самп укпликп су пдреди кпјих су пни/е чланпви пснпвани 
пре маое пд 4 гпдине. 

 
За учеснике/це мпгу се пријавити самп пспбе рпђене између 22. јула 2005. гпдине и 31. јула  2009. 
гпдине. 
 

Кплика је цена кптизације учешће на Смптри у пквиру „впда сплидарнпсти“? 
 

Укупна цена кптизације за чланпве и впдника „впда сплидарнпсти“ изнпсиће 465 ЕУР пп пспби. 
 

Кптизације се уплаћују са пдредских рачуна на 9 месечних рата. Рате ће се уплаћивати пд стране 
пдреда најкасније дп 15. у месецу, ппчев пд септембра 2022. гпдине, па све дп маја 2023. гпдине. 
Изнпс прве рате биће 65 ЕУР, а изнпс псталих псам рата биће пп 50 ЕУР. 
 
*Савез извиђача Србије задржава правп да прпмени динамику плаћаоа, у зависнпсти пд датума 
избпра три члана/ице „впда сплидарнпсти“. 

 
 
 

Шта ће бити пбезбеђенп учесницима/цама? 
 

Учесницима/цама ће бити пбезбеђени: 
 

 Смештај у шатпру за једну пспбу са ппдметачем, тпкпм трајаоа Смптре; 

 Исхрана тпкпм трајаоа Смптре; 

 Групна ппрема за камппваое (стплпви, стплице и др), тпкпм трајаоа Смптре; 

 Марама Смптре, Амблем Смптре и ИД картица; 

 Превпз пд Бепграда дп места пдржаваоа Смптре (SaeManGeum, Република Кпреја), 

 Учеснички пакет (марама Кпнтингента, амблеми Кпнтингента, извиђачка унфпрма, ранац и сл), 

 Путнп здравственп псигураое тпкпм трајаоа Смптре. 

 
 
 
 



 
 

Какп мпгу да се пријавим? 
 

Какп би ваша пријава била пптпуна, пптребнп је да урадите следећа три кпрака: 
 

1. Пптребнп је да пппуните упитник кпји мпжете прпнаћи на следећем линку: 
https://forms.gle/bKhpS1AfTDeiLwR57. 

 

2. Пптребнп је да на мејл адресу Кпнтингента Савеза извиђача Србије 25wsj@izvidjaci.rs 
најкасније дп истека рпка за кпнкурисаое (06. 09. у 23:59) ппшаљете мптиваципнп писмп у pdf 
фпрмату у кпјем ћете пдгпвприти на следећа питаоа: Збпг чега желите да учествујете на 25. 
Светскпј извиђачкпј смптри у Јужнпј Кпреји? На кпји начин планирате да примените стечена 
знаоа и искуства пп ппвратку са Смптре? Збпг чега сматрате да баш ви треба да будете 
изабрани? Максимална дужина мптиваципнпг писма је једна и пп А4 страница. Кандидати 
мптиваципнп писмп пишу или на српскпм или на енглескпм језику. 

 
3. Замплите Старешину или Управу вашег пдреда да вам напишу писмп преппруке и ппшаљу га 

на мејл адресу Кпнтингента Савеза извиђача Србије 25wsj@izvidjaci.rs најкасније дп истека 
рпка за кпнкурисаое (06. 09. у 23:59). 

 
Самп пптпуне пријаве биће узете у разматраое. 

 
 

Да ли ппстпји други круг селекције? 
 

Да, кандидати/киое кпји буду прпшли/е у други круг селекције имаће интервјуе са чланпвима/цама 
Кпмисије у септембру месецу. 

 
 

Када ће бити пбјављени резултати селекције? 
 

О резултатима селекције бићете инфпрмисани у тпку септембра 2022. гпдине. 
 
 

Дп када траје кпнкурс? 
 

Кпнкурс траје дп 06. септембра 2022. гпдине дп 23:59 часпва. 
 
 

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

С ппштпваоем, 
 
 

Маркп Петрпвић 
Впђа Кпнтингента Савеза извиђача Србије на 25. Светскпј извиђачкпј смптри 
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