
KOPAONIK TVERSKA OBLAST
300 eura + prevoz

HALKIDIKI
SKOURAS KAMP

300 eura

TARA
16 700,00 RSD + pre-

voz

Sportsko-tehničkog 
karaktera

Sportsko-trenažno, 
disciplinskog 

karaktera

Sportsko
rekreativnog 

karaktera

Sportsko - tehničko
trenažno, 

disciplinskog 
karaktera

7noćenja
8 dana

17noćenja
18 dana

7noćenja
9 dana

7noćenja
8 dana

ŠKOLA SKIJANJA Džudo
Opšta fiz. priprema

Sportske igre
Atletika
Uni fight

Gimnastika

Džudo
Samoodbrana
Orijentiring

Opšta fiz. priprema
Sportske igre

Atletika

Plivanje
+ 46 

različitih sportskih 
aktivnosti

http://
http://


SKIJANJE KOPAONIK 2018 

ZA 2018 BIĆE URAĐENA PONUDA U SEPTEMBRU 2017. 



RUSIJA LETO 2017

ZA 2017 BIĆE URAĐENA PONUDA U MAJU 2017. 



GRČKA - Sportski klub “Hrabro srce” u saradnji sa Dečijom Fair Play Asocijacijom

Cena: 300 eura (u dinarskoj protivrednosti)

Termin: od 30. jula do 8. avgusta 2017.

Vreme trajanja: 7 noćenja, sa putem 9 dana

Lokacija: Halkidiki, Nea Fokea, Skouras camp.

Put: Beograd-Skouras camp i obratno autobusom,

Smeštaj: Tvrda gradnja 12 krevetne sobe svaka ima svoj toalet sa kupatilom. (obavezno poneti 
svoju posteljinu sa jastučnicom)

Ishrana: Pun pansion sa jednom užinom.

Cilj: Aktivni odmor kroz sportsko rekreativne aktivnosti, osamostaljivanje, upoznavanje sa de-
com iz drugih zemalja, primena naučenog stranog jezika i dodatna motivacija za još bolje ovlada-
vanje istog.

Plan i program rada: Polovina dana sportske aktivnosti u moru, polovina dana sportske ak-
tivnosti na suvom. Sam raspored aktivnosti se radi na dan dolaska u kamp.



СПОРТСКИ КАМП TARA 2017
od 20.08. do 28.08.2017.
       
ЛОКАЦИЈА:
- МИТРОВАЦ НА ТАРИ  -
Митровац, дечје одмаралиште смештено је на истоименој висоравни планине Таре на 
надморској висини од 1082 м. Лоцирано је 34 км од Бајине Баште, 75 км од Ужица и 
180 км од Београда. Карактерише га умерена, планинско - континентална клима.
Дечје одмаралиште Митровац је комплекс павиљона изграђен у планинском стилу.

ЦЕНА АРАНЖМАНА ЗА ДЕЦУ ДО 15 ГОДИНА:

16.700,00 + ПРЕВОЗ
2.386,00 - 7 месечних рата – продужен плаћање (септембар и октобар депоновани 
чекови)
3.830,00 - 5 месечних рата – исплата до поласка

АРАНЖМАН ОБУХВАТА:
*  организовану џудо школу (тренери џудо-а),
*  полагање за појасеве у џудоу,
*  организовану школу оријентиринга (тренер оријентиринга),
*  организоване тренинге оптште физичке припреме,
*  организовану школу самоодбране за девојчице,
*  организовану школу мултимедија – коришћење мултимедија у сврху презентације 
активности,
*  7 пуних пансиона на бази класичног послуживања  ( три оброка и ужина ),
*   аутобуски превоз из Београда,
*   оранизована дневна и вечерња анимација деце ( аниматор-рекреатор ),
*   превентивну 24-часовну здравствену заштиту,
*   боравишну таксу за децу и тренере-пратиоце групе,
*   осигурање.
Напомена: Организација понуђених активности ће бити дефинисана по групама 
најкасније 15 дана пред полазак у зависности од пријављених полазника и 
формираних група.

ПЛАЋАЊЕ:
Аранжман се може уплатити у једнаким месечним ратама до 20.10.2017.године.
Центар задржава право корекције цена у случају већих поремећаја на тржишту, 
промене курса размене валуте, промене у тарифама превозника, промене пореских 
стопа, за неотплаћени део аранжмана и приликом непридржавања динамике уплата 
уговорених рата.

УЧЕСНИЦИ КАМПА:
Чланови клуба:
• Редовни чланови клуба – вежбачи и такмичари
• Придружени чланови клуба – пратиоци, спортисти, рекреативци итд.
• Помажући чланови клуба – који повремено или трајно пружају помоћ у 
реализацији активности клуба, 
Деца која нису чланови клуба :
• Деца узраста од 9 до 15 година која би желела да се укључе и спортске 
активности везано за општу физичку припрему или неку од постојећих школа које се 
организују у програму редовних активности.

БРОЈ МЕСТА УЧЕСНИКА КАМПА ЈЕ ОГРАНИЧЕН.

 
ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА:
1. СПОРТСКИ КЛУБ „ХРАБРО СРЦЕ“, БЕОГРАД 
Текући рачун:   205 – 51661 - 14            
Матични број : 17458485         
Шифра делатности : 9312
ПИБ : 102786469              
Телефон:   060/56-5555-4       
WEB страница : www.hrabrosrce.org.rs        
E-mail:  judoclub@hrabrosrce.org.rs

уз техничко пословну сарадњу са

2. ЦЕНТРОМ ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА 
БЕОГРАДА – 
ОГРАНАК ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И 
ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА – АРАНЂЕЛОВАЦ, Војводе Путника 4 – 6, 
Служба   продаје , Рисанска 12, 11 000 Београд
Текући рачун:   840 – 256667 - 16            
Матични број : 07036205         
Шифра делатности : 8891
ПИБ : 100268221           
ПДВ ознака : 135289324   
Лиценца ОТП 04/2013 од 18.02.2013. године
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