БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА 2016/2017 ГОДИНЕ
Секретаријат за спорт и омладину и у школској 2016/2017. години наставља са реализацијом бесплатних
пројеката у области спорта од 30. јануара до 28. фебруара 2017. године за ученике основних и средњих школа у
Београду.
Сви заинтересовани београдски ученици узраста од 7 до 18 година моћи ће у зимским данима своје слободно
време да проведу у спортским центрима, где им се пружа могућност да науче да клизају или пливају, а онима који
су већ савладали те вештине да уживају у овим спортовима. Такође, заинтересовани ученици моћи ће да учествују
у зимским камповима са разноврсним спортско-рекреативним програмима и креативним радионицама.
Циљ бесплатних програма је да се свој деци без обзира на материјални статус омогући бављење спортом, стицање
здравих животних навика и промена седелачког начина живота. Желимо да деца активно проводе слободно време
у друштву вршњака и савладају нове вештине.
Спортско – рекреативни програми биће реализовани спортским центарима у Београду и у Заводу за спорт и
медицину спорта РС. Обуку пливања и усавршавање техника пливања организоваће 10 спортских клубова.
Школарцима предлажемо да се пријаве на:
* Зимске кампове са разноврсним спортско-рекреативним и креативним програмом које организују следећи
центри: Установа за вршење јавне службе у области физичке културе Спортски центар „Љубомир ИвановићГеџа”, Јавно предузеће за обављање послова из области спорта и рекреације „Сурчин”, Јавно предузеће Спортски
центар „Олимп – Звездара”, Установа спортски центар Вождовац, Завод за спорт и медицину спорта Републике
Србије
* Рекреативно клизање које организују: ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара”, СРЦ „Ташмајдан”
* Рекреативно пливање и рекреативно клизање за ученике са инвалидитетом основних и средњих
школа које организује Спортски савез особа са инвалидитетом Београда.
Рекреативно пливање на базенима Бањице, Републичког завод за спорт и медицину спорта Кошутњак-ЈП
Спортског рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић“, Спортског центар Визура.
Рекреативно клизање на клизалишту Јавног предузећа Спортски центар "Олимп - Звездара".
* Школу пливања (обуку непливача) и усавршавање технике пливање које организују клубови : Пливачки
клуб "11.април, Пливачки клуб "Термоелектрана Колубара" Велики Црљени, Клуб за водене спортове "Морнар",
Пливачки клуб "Нови Београд 011", Пливачки клуб "Врачар", Пливачки клуб "Ребро", Пливачки клуб "Црвена
Звезда", Пливачки клуб "Таурунум", Ватерполо клуб „Стари Град“, Ватерполо клуб "Партизан.
и спортски центри: Спортско рекреативно образовни центар " Врачар", Градски центар за физичку културу, Јавно
предузеће спортско пословни центар "Нови Београд ", Акционарско друштво културно-спортски центар "Пинки –
Земун, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Установа за физичку културу Спортско рекреативни
центар " Ташмајдан", Јавно предузеће Спортско културни центар, Обреновац.
За све спортске програме препоручујемо да се заинтересовани ученици пријаве организатору програма
пре почетка програма јер је број места је ограничен. Такође ученици који користе спортске објекте у
обавези су да имају неопходну спортску опрему.
Ради јавног обавештавања о програмима које суфинасира Град Београд- Секретаријат за спорт и омладину
за време трајања зимског школског распуста 2016/2017.године, Служба за информисање преко званичног
сајта града Београда – www.beograd.rs даје информације о времену и месту одржавања програма.
Препорука је да се корисници програма упуте на поменути сајт из разлога што најбрже могу доћи до
информација које су им неопходне за укључивање у програме за које су највише заинтересовани.
Секретаријат за спорт и омладину ће од 18. до 27. јануара 2017. године вршити поделу ваучера, са којим се
остварује право на бесплатну школу пливања и усавршавање технике пливања. Подела ваучера ће се вршити у
просторијама Секретаријата за спорт и омладину, ул. Краљице Марије бр.1 (11 спрат), сваким радним даном у
периоду од 9 до 15h. Позивамо све заинтересоване родитеље да посете Секретаријат и преузму ваучер за своју
децу.

