
 

 

 

Нови Сад, 19.09.2020. године 

 

 На основу усвојеног Програма рада и Календара активности Савеза Спорт за све 

Војводине за 2020. годину, Савез Спорт за све Војводине упућује 

 

ПОЗИВ 
ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА СПОРТ ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА УЧЕШЋЕ НА 

 

 5. ФЕСТИВАЛУ СПОРТА ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ 

„Буди активан, буди здрав“ 
 

Савез Спорт за све Војводине позива чланице да се укључе у обележавање 5. 

Фестивала Спорта за све Војводине који ће се, уз подршку Покрајинског секретаријата 

за спорт и омладину, одржати у периоду од   

28. септембра - 3. октобра 2020. године. 
 

У складу са актуелном ситуацијом везаном за епидемију корона вирусом и донетим 

мерама и препорукама кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, фестивал се 

неће организовати како је до сада било уобичајено на једном месту са окупљањем већег броја 

чланица и осталих заинтересованих грађана, него је планирано да се ове године обележи  

путем чланица Савеза у срединама у којима спроводе своје активности.  

 

Активности би се спроводиле искључиво на отвореном простору уз све обавезне 

мере и препоруке  на територији Републике Србије а тичу се епидемиолошке ситуације. 

 

Чланице Савеза могу да се пријаве и организују неке  од предложених активности на 

отвореном простору (за своје чланове и заинтересоване грађане) у складу са могућностима за 

обављање спортско-рекреативних активности у својој средини : 

 Пешачење 

 Вожња бицикла  

 Вожња ролера 

 Трим стазе 

 Веслање 

 Аеробик и јога на отвореном 

 Корективна гимнастика 

 Нордијско ходање 

 Боћање 

 Мини голф 

 Вежбање на фитнес справама на отвореном... 

 



 
Учешће на фестивалским активностима отворено је за све категорије становништва а 

првенствено  за особе трећег животног доба, жене, децу, особе са инвалидитетом и особе са 

посебним потребама. 

Приликом реализације активности потребно је направити фотографије и краћи видео 

материјал (камером, мобилним телефоном) како би се након одржавања фестивала направила 

обједињена компилација и видео извештај свих учесника. 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА 5. ФЕСТИВАЛУ 
СПОРТА ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ 
  

Пријаве се достављају Савезу Спорт за све Војводине на одговарајућем обрасцу, 

достављеном у прилогу Позива. 

 

 Пријаве се подносе путем следеће е-mail адресе: office@sportzasve.org 

 

Позив за учешће на фестивалу отворен је од  19.09.2020. године до 27.09.2020. године 

и биће достављен чланицама Савеза Спорт за све Војводине путем електронске поште, а 

такође ће бити објављен и на сајту Савеза Спорт за све Војводине: www.sportzasve.org.  

3.  ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 

1. Да поштује прописане мере кризног штаба које у моменту одржавања планиране 

активности у оквиру фестивала важе  на територији Републике Србије као и посебне 

мере (ако су проглашене) на територији општине чланице Савеза. 

2. Да у својој средини широј јавности на време учини доступном информацију о 

реализацији планиране активности у оквиру 5. Фестивала спорта за све Војводине са 

местом и временом одржавања исте, како би заинтересовани грађани могли да се 

прикључе (сајт организације, објаве на друштвеним мрежама или путем неког другомг 

вида оглашавања...). 

3. Да достави фотографије, видео запис и кратак писани извештај о реализацији 

активности везане за 5. фестивал Спорта за све Војводине у року од 7 дана по 

завршетку фестивала на е-mail адресу Савеза. 

 

 

 Додатне информације у вези са учешћем на 5. Фестивалу спорта за све Војводине 

заинтересована лица могу добити на следећи број телефона: 021/423-951, 060/527-88-04 или 

путем електронске поште: office@sportzasve.org 

 

 

Прилог:  

 

 Пријава за учешће на 5. Фестивалу спорта за све Војводине 

 

 

                                                                                                             Председница 

                                                                                                            Савеза Спорт за све Војводине 

                                                                                                          Проф. др Милена Микалачки 
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