БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА
ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
ШКОЛЕ ПЛИВАЊА (ОБУКА НЕПЛИВАЧА , УСАВРШАВАЊЕ ТЕХНИКЕ ПЛИВАЊА)
И РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ
Ре
д
бр.

1.

Организатор

Јавно предузеће
спортски центар
"Нови Београд"

Адреса

Аутопут бр. 2

Телефон

063 858 3028;
063 603 141

Назив
Програма

Спортско пливање
- кондиционирање
са усавршавањем
технике пливања

Развој опште
моторике у базену

Школа за обуку
непливача

Садржај програма

Садржи све четири
пливачке дисциплине
према техникама
пливања. За дечаке
акценат је стављен на
краул и леђној техници, а
за девочице на прсној и
леђној техници
Програм садржи
одговарајуће вежбе које у
саставу имају низ
моторичких кретњи у
води. Овакве кретње
позитивно утичу на
развој опште моторике
код деце
Програмом је планирано
упознавање деце са
основним елементима
пливања. Навикавање на
воду, вежбе на
сувом,вежбе дисања,
плутање на води, рад
ногама и рукама, скок на
ноге и главу...

Место
одржавања

Дужина
трајања
(датум)

Термини
одржавања

СРЦ "11 Април",
средњи унутрашњи
базен

21.06.-13.07.
14.07.-05.08.
07.08.31.08.2017.

Понедељак-субота

15-16ч

СРЦ "11 Април",
средњи унутрашњи
базен

21.06.-13.07.
14.07.-05.08.
07.08.31.08.2017.

Понедељак-субота

14-15ч

СРЦ "11 Април",
мали и средњи базен

03.07. 31.08.2017.

Понедељак - петак

10:00 - 11:00

Сатница

2

Акционарско
друштво културноспортски центар
"Пинки - Земун"

Градски парк бр.
2

069/3771-660

Школа пливања

Рекреативно
пливање

3.

Установа за
физичку културу,
спортско
рекреативни
центар
"Ташмајдан

Илије
Гарашанина 26

655 65 01 пливалиште
Ташмајдан

Рекреативно
пливање

Развој опште
моторике у базену
као припремна
активност за
бављење воденим
спортом

4.

Завод за спорт и
медицину спорта
Републике Србије

Кнеза Вишеслава
72

066/641-0706.

"Летња школа
пливања 2017"

Обука непливача

Рекреација
Рекреативно пливање је
намењено деци која су
оспособљена да
самостално бораве у
дубокој води.
Програм садржи
одговарајуће вежбе које у
саставу имају низ
моторичких кретњи у
води. Све те кретње се
могу изводити са и без
реквизита. Овакве кретње
позитивно утичу на
развој опште моторике
код деце
Програм "Летња школа
пливања 2017" биће
организован кроз два
курса од по 50 часова први од 26.06. - 28.07. и
други од 31.07. 01.09.2017. године. Сваки
од курсева траје по пет
недеља, рад је сваким
радним даном
(понедељак - петак).
Основни циљеви
програма су: Обука
почетника у савладавању
основних елемената
технике пливања (краул и
прсно), Обука и
усавршавање напредних
пливача у савладавању
вештина технике
пливања (сва 4 стила)

КСЦ "Пинки - Земун"

21.06. 31.08.2017.

понедељак субота

понедељак - петак - од
16:00 - 17:00; (уторком
додатни термин од 09:30 10:30); суботом - од 09:00 10:00;

КСЦ "Пинки - Земун"

21.06. 31.08.2017.

понедељак недеља

од понедељка до петка - од
17:00 - 19:00; суботом и
недељом - од 10:00 - 14:00;

Затворени базен СРЦ
"Ташмајдан"

26.06. 31.08.2017

понедељак - петак
и недеља (недеља
само 27.08.2017)

10:00 - 11:00

Затворени базен СРЦ
"Ташмајдан"

26.06. 31.08.2017.

понедељак субота

понедељком, средом и
петком - од 11:00 - 12:00;
уторком и четвртком - од
18:00 - 19:00; суботом - од
10:00 - 11:00;

Отворено пливалиште
Завода за спорт и
медицину спорта РС
на Кошутњаку
(рекреативни и
школски базен)

26.06. 01.09.2017.

понедељак - петак

од 08:00 - 10:00

5.

Спортско
рекреативно
образовни цeнтар
"Врачар"

Сјеничка бр. 1
069/885-14-07

Пливачка
учионица

Усавршавање
технике пливања

Обука пливања за
средњошколце
Рекреативно
пливање за
ученике основних
и средњих школа

6.

Градски центар за
физичку културу

Делиградска 27

069/8220-200

Летња школа
пливања "Стари
диф 2017."
Рекреативно
пливање "Стари
диф 2017."

7

Јавно предузеће
спортски центар
"Олимп-Звездара"

Вјекослава
Ковача 11

066/296-985

Школа пливања
Олимп 2017 обука непливача и
усавршавање
технике пливања

Програм "Пливачка
учионица" намењен је
деци од 7-14 година, која
још нису научила да
пливају у раном
школском узрасту, што
би допринело правилном
расту, развоју и смањењу
"пливачке неписмености"
Програм усавршавања
технике пливања је
намењен деци која су
прошла основну обуку
пливања. Спортско рекреативни и
едукативни садржај
усавршавања пливачких
техника.
Овај програм је намењен
ученицима старијег
школског узраста средњих школа, који још
нису научили да пливају.

рекреативно пливање
Програм обуке пливања
обухвата примену вежби
и игара у води које ће
довести до
прилагођавања организма
на воду и усвајања
основних пливачких
техника (краул, леђни
стил, прсно)
Рекреативно пливање
"Стари диф 2017.",
намењено је
средњошколцима, али је
услов да буду пливачи.
Бесплатна школа
пливања. Технике које ће
се радити су: ослобађање
страха од воде, технике
дисања, прсна техника,
краул техника, леђна
техника

понедељак - петак - од
14:00 - 16:00; субота - од
09:00 - 10:00

мали базен СРОЦ
Врачар

21.06. 31.08.2017.

понедељак субота

велики базен СРОЦ
Врачар

21.06. 25.08.2017.

понедељак - петак

мали базен СРОЦ
Врачар

21.06. 31.08.2017.

понедељак субота

велики базен СРОЦ
Врачар

21.06. 25.08.2017.

понедељак недеља

понедељак – петак –
од 16:00 - 17:00;
субота - од 11:00 - 12:00;
понедељак - петак –
од 13:00 - 14:00;
субота и недеља –
од 09:00 - 10:00;

Мали базен Градског
центра за физичку
културу

21.06. 18.07.2017

радним данима

13:30 - 14:30

Велики базен
Градског центра за
физичку културу

26.06. 28.07.2017

радним данима

08:00 - 09:00 и од 13:00 14:00

Спољни базен ЈПСЦ
"Олимп - Звездара"

21.06. 31.08.2017

радним данима

од 08:00 - 10:00 и од 19:30
- 20:30

од 11:00 - 12:00;
и од 12:00-13:00

064/885-26-81

Летња школа
пливања 2017

Рекреативно пливање и
правилан моторички
развој што већег броја
основно школске и
средњошколске деце.
Програм је намењен за
ученике основних и
средњих школа који још
увек нису савладали
вештине пливања. Деца
ће током овог програма
моћи да науче и како
правилно дисати током
пливања. Током програма
планирана су три курса
по две групе непливача.
Програм је намењен
ученицима основних и
средњих школа који воле
да пливају. За време
програма,поред
рекреативног пливања,
деца ће моћи и да се
такмиче међусобно и да
на такав начин још боље
савладају технике
пливања.
Ради се о убрзаној
методи обуке непливача
и усавршавању технике
пливања

069/3771-660

Усавршавање
технике пливања

Усавршавање технике
пливања - прсно, леђно,
краул

069/3771-660

Усавршавање
технике пливања

066/484-505

Школа пливања обука непливача и
усавршавање
технике пливања

Рекреативно
пливање Олимп
2017

8.

Установа за
вршење јавне
службе у области
физичке културе
спортско
рекреативни
центар "Љубомир
Ивановић Геџа"

Вука Караџића
73, Младеновац

064/1696-338

Обука непливача

Рекреативно
пливање

9.

Пливачки клуб
,,Термоелектрана
Колубара" Велики
Црљени

Спортски центар
- базен бб Велики
Црљени,
Лазаревац

10.

Пливачки клуб
"Таурунум"

Градски парк бр.
2

11.

Пливачки
ватерполо клуб
"Нови Београд"

Градски парк бр.
2

Пливачки клуб
"Ребро"

Мајора Зорана
Радосављевића
315а Батајница

12.

Усавршавање технике
пливања - прсно, леђно,
краул
Тестирање полазника;
распоређивање по
групама; ослобађање
страха код почетника;
обука непливача;
усавршавање техника
пливања.

Спољни базен ЈПСЦ
"Олимп - Звездара"

Базени Спортског
центра у Младеновцу

21.06. 31.08.2017.
21.06. 21.08.2017. Први курс од
21.06. 10.07.2017.;
Други курс од
12.07. 31.07.2017.;
Трећи курс од
02.08. 21.08.2017.

велики базен
Спортског центра у
Младеновцу

21.06. 31.08.2017.

понедељак недеља

Спортски центар
базен Велики Црљени

01.0726.08.2017.

понедељак, уторак,
четвртак, субота

Базен КСЦ Пинки Земун

21.06. 31.08.2017.

понедељак, среда,
четвртак, петак

Базен КСЦ Пинки Земун

21.06. 31.08.2017.

уторак, четвртак,
петак, субота,
недеља

18-20ч
понедељком и средом - од
10:15 - 11:00; 15:00 - 16:00
и 20:00 - 21:00; четвртком од 10:30 - 11:30; петком од 10:15 - 11:00 и од 15:00
- 16:00
уторком, четвртком и
петком - од 20:00 - 21:00;
суботом - од 15:00 - 16:00;
недељом - од 08:00 - 09:00
и од 16:00 - 17:00

Базен "Ребро"
Батајница

21.06. 31.08.2017.

понедељак - петак

од 13:00 - 15:00

радним данима

19:30 - 20:30

понедељак недеља

од 09:00 - 11:00

10:00 - 11:00

13.

Пливачки клуб
"Баракуда"

Устаничка 180а

062/555-854

Школа пливања

14.

Пливачки клуб
"Врачар"

Сјеничка бр. 1

064/203-77-42

Школа пливања,
обука непливача

15.

16.

17.

Пливачки клуб
„11. Април“

Пливачки клуб
"Црвена Звезда"

Пливачки клуб
"НУН"

Ауто пут за
Загреб бр. 2

Љутице Богдана
бр. 1

Радоја Дакића
29/17

065/318-68-37

064/416-97-06

Срђан
Петровић, 062
322 443.

Школа пливања
Школа пливања и
усавршавање
технике пливања
"Вода није
бабарога" Бесплатна школа
пливања за
ученике основних
и средњих школа у
Београду

Учење технике два стила
пливања, стартова,
окрета и усавршавање
бар једне технике
пливања.
Полазници се навикавају
на водену средину,
ослобађају се страха од
воде и усвајају основне
елементе неопходне за
даљу обуку и
усавршавање: правила
понашања на базену,
кретање кроз воду,
роњење, основни
положаји у пливању, скок
у воду на ноге...
Програмом који би
пливачки клуб
реализовао у току летњих
месеци 2017. године била
би обухваћена школска
деца која су ученици
основних и средњих
школа са територије
града Београда. Програм
би садржао основну
обуку непливача у
трајању од 16 или 24
часова као и обуку
полупливача и
рекреативног пливања у
трајању од 24 часова. За
то време би се деци
пружила основна знања у
обуци непливача
Тестирање; Приказ
основних техника
пливања; Практична
обука кроз тренинг у
води; Завршни тест
Програм школе пливања
обухвата обуку
непливача узрасне
категорије од 7 до 18
година.

ОШ "Ђорђе Крстић"
ул. Живка Настасића
Бабе 12, Београд,
Жарково

21.06. 18.07.2017.

понедељак - петак

од 10:00 - 13:00

Базен СРОЦ Врачар

21.06. 21.07.2017.

понедељак - петак

од 09:00 - 11:00

21.06. 31.08.2017.

понедељак - петак

понедељком, средом,
петком - од 16:00 - 17:00;
уторком, четвртком - од
08:30 - 10:30

01.07. 31.07.2017.

понедељак, уторак,
четвртак, петак,
субота

понедељком, уторком
четвртком и петком - од
20:15 - 22:15; суботом - од
09:00 - 11:00;

21.06. 31.08.2017.

понедељак, среда,
петак, субота,
недеља

понедељком, средом и
петком - од 14:00 - 16:00;
суботом и недељом - од
12:00 - 14:00

СЦ "Нови Београд"

СРПЦ "Милан Гале
Мушкатировић"
Базен у оквируДома
ученика Железничко техничке школе, као и
базен у ОШ "20
Октобар"

Цара Душана 2

Срђан
Димитријевић
063/211-396

Летња школа
пливања 2017

19.

Женски ватерполо
клуб "Црвена
Звезда"

Љутице Богдана
1а

Ивана Ћоровић
063/279-719

Школица пливања
"Ж.В.К. Црвена
Звезда 2017"

20.

Ватерполо клуб
"Бањица"

Црнотравска 4

064/8282-343

Обука пливања

18.

Клуб за водене
спортове Морнар

Рекреативно
пливање

21.

Ватерполо клуб
„Стари град“

Гoспoдaр
Jeврeмoвa 31

Зоран
Мијалковски
065/4862-321

Летња школица
пливања

Обука непливача,
полупливача и пливача
деце са подручја града
Београда узраста од 1 до
8 разреда основних
школа. Увођење спортско
- рекреативних навика
код циљне групе као и
превентивно дејство
пливања у спречавању
настанка деформитета
кичменог стуба, свода
стопала и сл, усвајање
концепта активног
слободног времена,
спортског понашања,
здравог живота и фер
плеја.
Упознавање деце са
културом понашања на
базену и поступцима пре
/ за време и након
тренинга и физичке
активности; Обука
пливања и усавршавање
пливачких стилова; разна
пригодна тестирања као
провера стечених знања и
способности. За мало
боље пливаче
неформална игра
ватерпола као вид забаве
и подстицаја за бољи рад.
Обука краул, леђне и
прсне технике.
Пливање дугих деоница
од 100м до 800м. Обука
спортских техника
пливања (краул, леђни
краул, прсна техника,
делфин и батерфлај)
Обука пливања и
усавршавање пливачких
стилова; разна пригодна
тестирања као провера
стечених знања и
способности.

СРПЦ "Милан Гале
Мушкатировић"

21.06. 07.08.2017.

понедељак, среда,
петак

од 18:30 - 20:30

СРПЦ "Милан Гале
Мушкатировић"

21.06. 31.08.2017.

понедељак, уторак,
четвртак и петак

понедељком, уторком,
четвртком и петком - од
19:00 - 21:00

СЦ "Бањица" Црнотравска 4

21.06. 31.08.2017.

понедељак - петак

од 09:00 - 11:00

СЦ "Бањица" Црнотравска 4

21.06. 31.08.2017.

понедељак - петак

од 16:00 - 17:00

СРПЦ "Милан Гале
Мушкатировић"

21.06. 31.08.2017.

понедељак, уторак,
четвртак, петак

понедељком, уторком,
четвртком и петком - од
19:00 - 21:00

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КАМПОВИ
Ре
д
бр.

1.

2.

Организатор

Градски центар за
физичку културу

Јавно предузеће
спортски центар
"Олимп-Звездара"

Адреса

Делиградска 27

Вјекослава
Ковача 11

Телефон

069/8220-200

066/296-985

Назив
Програма

Летњи спортски
камп "Стари диф
2017."

Летњи камп на
"Олимпу 2017" у
Амфитеатру

Летњи камп на
"Олимпу 2017" у
фискултурној
сали, отвореним
теренима и на
базену

Садржај програма
Камп је намењен деци од
1 до 4 разреда О.Ш.
Полазници кампа дневно
би проводили три сата у
разноврсним спортским
активностима подељени
по групама. Спортске
активности су следеће:
Дифи спортић, џудо,
карате, плес, ритмичка
гимнастика...
Камп је осмишљен тако
да окупи децу од првог
до осмог разреда из 12
Звездарских основних
школа и школа из
окружења. Програм ће се
одвијати по следећем
распореду: школа плеса,
зумба за децу, фитнес и
пилатес, аеробик за децу,
пауза за освежење, базен
Камп је осмишљен тако
да окупи децу од првог
до осмог разреда из 12
Звездарских основних
школа и школа из других
градских општина.
Програм ће се одвијати
по следећем распореду:
спортски полигон,
одбојка, пауза за
освежење, кошарка,
рукомет, пауза и базен

Место
одржавања

Дужина
трајања
(датум)

Термини
одржавања

Сала 1, 2, 4, свечана и
борилачка сала
Градског центра за
физичку културу

26.06. 07.07.2017.

Понедељак - петак

09:00 - 12:00

ЈПСЦ "Олимп Звездара" Амфитеатар, тартан
стаза за трчање, трим
сала и базен

03.07. 31.08.2017.

Понедељак - петак

08:00 - 16:00

ЈПСЦ "Олимп Звездара" - Велика
сала, тартан стаза за
трчање, спољни
кошаркашки терен и
базен

03.07. 31.08.2017

Понедељак - петак

08:00 - 16:00

Сатница

Летњи камп на
"Олимпу 2017" у
Трим сали,
борилачки
спортови и на
базену

3.

4.

Установа за
вршење јавне
службе у области
физичке културе
спортско
рекреативни
центар "Љубомир
Ивановић Геџа"

Установа спортски
центар Вождовац

Вука Караџића
73, Младеновац

Црнотравска бр.4

064/1696-338

064/8151-615

Камп је осмишљен тако
да окупи децу од првог
до четвртог разреда
Програм ће се одвијати
по следећем распореду:
Карате, џудо, Кик-бокс,
пауза за сендвиче и
сокове, базен. Због
летњег периода (јул,
август) и високих
температура, камп би се
одвијао у вечерњим
сатима јер је тада
оптимална температура
за тренинг у Трим сали.

Спортски камп
(кошарка, одбојка,
стони тенис)

Програм је намењен за
ученике основних и
средњих школа који воле
борилачке спортове и
рекреативно тренирање у
теретани.
Програм је намењен
ученицима основних и
средњих школа који воле
кошарку, одбојку и стони
тенис. Уз надзор
искусних тренера деца ће
током летњег распуста
моћи да се баве спортом
који воле.

Летњи камп
(школа теквондоа,
фудбала, тениса)

Обука почетника - деца
школског узраста
основних и средњих
школа

Спортски камп
(карате, рвање,
теретана)

ЈПСЦ "Олимп Звездара" - Трим сала,
тартан стаза за
трчање и базен

Мала хала и теретана
Спортског центра у
Младеновцу

Велика хала
Спортског центра у
Младеновцу

Спортски центар
Вождовац - велика
сала

03.07. 31.08.2017.

Понедељак - петак

19:00 - 23:00

21.06. 31.08.2017.

понедељак, среда и
петак

Карате од 11:00 - 12:30;
Рвање од 12:30 - 13:30 и
рекреативно коришћење
теретане од 10:00 - 12:00

21.06. 31.08.2017.

Одбојка понедељак, среда,
петак; Кошарка уторак, четвртак,
субота; Стони
тенис - од
понедељка до
суботе

Одбојка - 10:00 - 14:00;
Кошарка - 10:00 - 14:00;
Стони тенис - 10:00 - 12:00

Понедељак - петак

Теквондо од 11-12ч у две
групе
Фудбал од 10-11ч
Тенис од 12-14ч

21..06.31.08.2017.

Летњи камп
(школа рукомета,
кошарке, стоног
тениса)

5.

Спортско
рекреативни
центар
"Пионирски град“

6.

Јавно предузеће за
обављање послова
из области спорта
и рекреације,
Сурчин

Кнеза Вишеслава
бр. 27
064/149-14-22

Косовска бр. 2

066/8637-683

Дечији летњи
камп "Спорт +"

"Летњи дечији
спортски камп у
наутичком селу у
Бољевцима 2017"

"Проведимо
спортски летњи
распуст у
Интегралу 2017"

7.

ЈП за уређење,
коришћење и
одржавање "Ада
Циганлија"

Ада Циганлија
бр. 2

011/7857-222

Камп "Ада за децу
2017"

Обука почетника - деца
школског узраста
основних и средњих
школа

Рад по радионицама:
фудбалска радионица,
Етно радионица (фолклор
и народна ношња),
Забавно-рекреативна
радионица, Одбојкашка
тадионица, Кошакашка
радионица
Спортски камп би се
одржао у Наутичком селу
"Бисер" у Бољевцима на
пространој отвореној
површини у хладовини
столетне шуме поред
реке Саве. Спортови који
би били обухваћени су:
одбојка на песку, мале
олимпијске игре и стони
тенис
Спортски камп би се
одржао у спортском
комплексу "Интеграл" у
Сурчину који има
отворени и затворени
спортски терен.
Спортови који би били
обухваћени су: мали
фудбал, атлетика и шах.
Савки од наведена 3
спорта имао би
едукативни и практични
део.
Обука роњења бесплатна обука и
упознавање полазника са
основама роњења на дах;
Изнајмљивање бицикала
и ролера

Спортски центар
Вождовац - велика
сала

СРЦ "Пионирски
град" - свака
радионица има свој
засебан простор кабинет или терен
намењен одређеној
спортској активности

21..06.31.08.2017.
19.0628.07.2017. Прва
смена 19-23.06.;
Друга смена 2630.06.; Трећа
смена 03-07.07.;
Четврта смена
10-14.07.; Пета
смена 17.-21.07.;
Шеста смена 2428.07.

Реље Опарушића бб,
Бољевци, Наутичко
село "Бисер"

први део кампа
од 26.06. 30.06.2017.;
други део кампа
од 21.08. 26.08.2017.

Спортски копмплекс
"Интеграл",
Бановачка 1, Сурчин

19.06. 30.06.2017

Ада Цигалнија

20.06. 31.08.2017.

Понедељак - петак

Рукомет од 9-11ч у две
групе
Кошарка од 11-12ч
Стони тенис од 11-13ч

Понедељак - петак

9-15ч

први део од
понедељка до
петка; други део
од понедељка до
суботе

10:00 - 16:00

Понедељак - петак
Обука роњења уторком и
четвртком;
Изнајмљивање
бицикала и ролера
- средом

09:00 - 15:00
Обука роњења од 09:00 11:00; Изнајмљивање
бицикала и ролера од 08:00
- 20:00

8.

Установа
"Вождовачки
центар Шумице"

Устаничка 125/1

За информације
од 8-16ч
3472-947;
3472-957

Летњи спортски
камп "Шумице
2017"

Летњи борилачки
камп "Шумице
2017"

Летњи спортски камп
"Шумице 2017" се
састоји из 4 програмске
целине, а то су: Кошарка,
Рукомет, Одбојка и
Стони тенис. Програм би
се реализовао у великој
сали Установе
"Вождовачки центар
Шумице" као и у холу
установе где се налазе
столови за стони тенис.
Летњи борилачки камп
"Шумице 2017" се
састоји из три
програмске целине, а то
су: Џудо, Реални аикидо
и Стони тенис. Програм
би се реализовао у
свечаној и фитнес сали
Установе "Вождовачки
центар Шумице" као и у
холу установе где се
налазе столови за стони
тенис.

Установа
"Вождовачки центар
Шумице"

Установа
"Вождовачки центар
Шумице"

21.06. 31.07.2017.

21.06. 31.07.2017.

Понедељак - петак

10:00 - 15:00 –
Кошарка; од 11:00 - 12:30
Рукомет Ж; од 10:00 11:00; Рукомет М 11:00 12: Одбојка; од 12:30 –
14:00 - Стони тенис
понедељком, средом и
петком од 14-15; уторком и
четвртком од 12-15

Понедељак - петак

Џудо сваког дана од 12-13;
Аикидо понедељак, среда,
петак од 13-14; Стони
тенис 10-12
Стони тенис (поподне) 1415:30; уторак од 13-15:30

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Ред
бр.

1

Организатор

Спортски савез
особа са
инвалидитетом
Београд

Адреса

Вјекослава
Ковача 11

Телефон

241-00-99

Назив
Програма

Садржај програма

Спортско рекреативни
програм пливања
за особе са
инвалидитетом

Спортско - рекреативнбе
активности - aктивности
Обука пливања и
усавршавање технике
пливања; рекреативно
пливање; рехабилитација
кроз боравак и вежбе у
води

Место
одржавања

СЦ Бањица; СЦ
Олимп

Дужина
трајања
(датум)

21.06. 31.08.2017

Термини
одржавања

понедељак, уторак,
четвртак, петак

Сатница

СЦ Бањица - понедељком
и петком - од 16:00 - 17:00;
СЦ Олимп - уторком и
четвртком - од 09:00 10:00;

Спортско рекреативни камп
за особе са
инвалидитетом

2.

3.

Коњичко
удружење
"Потковица"

Спортско
удружење "LIX"

Паштровићева 2

Олимпска 16

060/7070-749

Спортско рекреативни
програм "Буди
витез"

063/239-694

Летњи спортски
камп за
унапређење
физичке
активности, развој
моторике и
социјализацију и
инклузију деце са
аутизмом и
тешкоћама

Активности: кошарка,
одбојка, фудбал, рукомет,
бициклизам, ролери,
рагби, одбојка на песку,
стони тенис, шах, голф,
трим стаза, тенис,
веслање, вештачка стена,
трамполина,
оријентиринг, карате,
боћање, фитнес и друге
спортске и елементарне
игре, голбал
Вишечасовни спортско
рекреативни програм се
састоји из олимпијских и
параолимпијских
спортова за децу и
омладину са
инвалидитетом и то:
јахање, атлетика и
голбал. Садржаји су
намењени деци и
омладини са различитим
облицима инвалидитета
школског узраста.
Камп за време летњег
распуста обухвата рад са
децом са аутизмом,
менталном ретардацијом
и телесним
инвалидитетом, узраста
од првог до осмог
разреда. Камп се одвија у
развоју 4 спортска
програма: Развој
специфичне патентиране
LIX моторике; кардио
програм; корективна
гимнастика, инклузивна
штафета 4 х 10м;
радионице са
дефектологом; радионице
са психологом

Ада Циганлија

21.06. 31.08.2017.

уторак, четвртак

Ада Циганлија - уторак,
четвртак - од 17:30 - 19:00

Простор падока ЈП
Хиподрома Београд и
осталих зелених
површина и Градски
центар за физичку
културу

19.06. 30.08.2017.

понедељак, среда и
петак

од 09:00 - 11:00

понедељак, среда,
петак

понедељком и петком у
јулу - од 16:00 - 19:00;
средом у јулу - од 16:00 19:40; понедељком у
августу - од 16:00 - 19:40;
средом и петком у августу
- од 16:00 - 19:00

Спортска сала и
остали простор у ул.
Олимпска 16, Јајинци

03.07. 21.08.2017.

НАПОМЕНА:
Организатори имају право да мењају сатницу одржавања програма у случају непредвиђених ситуација уз обавезу да обавесте
Секретаријат за спорт и омладину

