
 

 

 

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  
 

СТРУЧНОЈ ТРИБИНИ  
 У ОКВИРУ 5. ФЕСТИВАЛА СПОРТА ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ 

 
Теме: 

1. Утицај пандемије на ментално здравље,  Снежана Вујановић, психолог 
Покрајински завод за спорт и медицину спорта 

 
2. Презентација програма „Остани код куће активан“ 

Асоцијација Спорт за све Србије 
 

Савез Спорт за све Војводине позива чланице да присуствују СТРУЧНОЈ ТРИБИНИ 
Савеза Спорт за све Војводине која ће се одржати  последњег дана 5. фестивала Спорта 
за све Војводине, у  недељу, 04. октобра 2020. године на Летенци (Фрушка гора), са 
почетком у 11:00 h. 

 
Поред подршке Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, партнери 

Савеза Спорт за све Војводине на реализацији 5. фестивала Спорта за све Војводине и 
Стручне трибине су Асоцијација Спорт за све Србије и Покрајински завод за спорт и 
медицину спорта, који је и домаћин ове манифестације. 

 
 Након одржане Стручне трибине, за све учеснике биће организована 
РЕКРЕАТИВНА ШЕТЊА до манастира Бешеново, чиме би обележили 5. ФЕСТИВАЛ 
СПОРТА ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ као и СВЕТСКИ ДАН ПЕШАЧЕЊА.  

 
Присуством на Стручној трибини спортски стручњаци остварују ДВА САТА 

ЕДУКАЦИЈЕ КОЈE МОГУ КОРИСТИТИ У ОБНОВИ ДОЗВОЛА ЗА РАД У ОБЛАСТИ 
СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ, које издаје Асоцијација Спорт за све Србије. 

 
Предвиђене активности ће се спровести уз све обавезне мере и препоруке  на 

територији Републике Србије а тичу се епидемиолошке ситуације. 
 

Савез Спорт за све Војводине обезбеђује организован бесплатан аутобуски 
превоз од Новог Сада до Летенке ( назначити у пријави коме је превоз потребан), 
учешће на Стручној трибини и ручак за учеснике. 



АГЕНДА (молимо учеснике да испоштују сатницу) 
 

5. ФЕСТИВАЛ СПОРТА ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ, 04.10.2020. ГОДИНЕ 
ЛЕТЕНКА (ФРУШКА ГОРА) 

08:30-09:00 

Окупљање 
заинтересованих 
учесника на месту 
поласка 

Односи се на учеснике 
који се пријаве за 
обезбеђен превоз 

 
Место поласка 
ће бити 
накнадно 
достављено 

09:00 
Полазак аутобуса до 
Летенке 

пријављени учесници за 
превоз 

 

10:00-10:30 
Долазак учесника и 
освежење 

сви учесници 
 

10:30-10:45 
Отварање фестивала и 
поздравни говор 

сви учесници 
 

11:00-12:00 Стручна трибина сви учесници 
 

12:10-13:40 Рекреативна шетња сви учесници 
 

14:00 Ручак сви учесници 
 

15:00-16:00 
Спортско-рекреативне 
активности  

сви учесници 
 

16:00 Повратак  
  

 
 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНОЈ ТРИБИНИ И 5. 

ФЕСТИВАЛУ СПОРТА ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ 
  
 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 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.  ОБАВЕЗА ЗА УЧЕСНИКЕ 
 

 да дођу у спортској опреми (због учешћа у шетњи и спортско-рекреативним 
активностима) 

 да са собом понесу заштитне маске и дезинфекциона средства за руке 
 да се заинтересовани учесници јаве до предвиђеног рока како би Савез за 

тачан број учесника обезбедио превоз, ручак и освежење. 
 

mailto:office@sportzasve.org
http://www.sportzasve.org/


 Додатне информације у вези са учешћем на 5. Фестивалу спорта за све Војводине 
и Стручној трибини 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 Стручној трибини у оквиру 5. Фестивала Спорта за све 
Војводине, која се одржава на Летенци. 

 
 
 

                                                                                                             Председница 
                                                                                                            Савеза Спорт за све Војводине 
                                                                                                            Проф. др Милена Микалачки 
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