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СПОРТИСИМО - ПОЗИТИВУС 

КАМП КРУПАЊ #17 

*4 ДАНА / 3 НОЋИ* 

ТЕРМИН: 30.04. - 03.05.2020. 
 
КРУПАЊ се налази у северозападном делу Србије, познатом од давнина као Рађевина. Окружен изузетно 
лепом и очуваном природном средином и бројним културно-историјским споменицима у непосредној 
околини. Крупањ има одлике ваздушне бање због чистог планинског ваздуха. 
СПА ХОТЕЛ “ГРАНД”** се налази у центру Крупња, окружен предивним парком. Располаже се 260 лежајева у 
1/2, 1/3, 1/4 и вишекреветним собама. Све собе су комплетно реновиране, са новим купатилима и 
намештајем. Од осталих садржаја хотел располаже  рестораном са 350 места, спа центром са затвореним 
базеном, ђакузијем, сауном, парним купатилом, сланом собом, собом за масажу, теретаном, банкет салом, 
кафе баром, конгресном салом, травнатим фудбалским игралиштем, рукометним, кошаркашким и 
одбојкашким теренима. У непосредној близини је градска спортска хала и школска сала, као и још три 
фудбалска игралишта од којих је једно са вештачком травом. 
 

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 14.000 рсд-а. 
Плаћање се врши у највише 9 месечних рата, од 15.09.2019. до 15.05.2020. године. 

***  Уплаћивањем 10% од укупног износа,     НАЈКАСНИЈЕ    до 15.12.2019., вршите резервацију места. *** 
***  Резервација места је обавезна до назначеног датума. *** 

***  СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ ИСКЉУЧИВО НА РАЧУН УДРУЖЕЊА: 330-15007881-63 *** 
 
 
Цена аранжмана обухвата: 
- превоз удобним туристичким аутобусом који испуњава одредбе Закона о безбедности у саобраћају и 
друге прописе о превозу деце, а на релацији по програму путовања, 
- услуга на бази 3 пуна пансиона са ужином у  Спа хотелу "Гранд" у Крупњу, као и боравишна такса, 
- организован програм тренинга, такмичења, рекреације и анимације, 
- коришћење затвореног базена, 
- мајица са логоом КАМПА, 
- диплома са логоом КАМПА, 
- остале награде, поклони и реквизити, 
- здравствена заштита деце - лекар пратилац групе, 
- путно осигурање ученика и организациони и остали трошкови аранжмана,  
- посету етно музеја и цркве „Добри поток“.                         
 
Опште напомене: 
- калкулација аранжмана је рађена на бази минимум 45 плативих ученика, 
- плаћање се врши у највише 9 месечних рата. 
 
суорганизатор активности и пута                                           реализатор активности  и вођа пута: 

удружење грађана ПОЗИТИВУС                                                   спортско рекреативно удружење СПОРТИСИМО                                         
                                                                                                                     РАДОНИЋ НЕНАД      0642361594       

nenadradonic@sportisimo.org www.sportisimo.org 
 
 
 



документ #1   

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “GRAND TOURS” i YUTA–e. 

Licenca OTP broj 293/2010 od 17.02.2010. godina. 
LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS”, NOVI SAD 

 

 
. . . превоз аутобусом туристичке класе, путно и здравствено осигурање, смештај и исхрана на бази пуног 

пансиона за 4 дана (доручак, ужина1, ручак, ужина2, вечера),  услуге доктора 24/7, коришћења свих садржаја 
хотела гранд (отворени спортски терени, ресторан, базен, играонице), куповина поклона, награда и реквизита 
за реализацију активности, услуге аниматора, рализатора, тренера и свих осталх помоћника који учествују на 

реализацији. . . 
 

Активности су прилагођене узрастима група које се воде. Смислили су их педагози, психолози и остали 
стручњаци који учествују на њиховим реализацијама. Све активности су едукативног карактера. Бавићемо се 

ликовним, музичким, графо-моторичким стваралаштвом, општим и базичним развојем моторичких и 
когнитивних способности, социјализацијом, развијањем осећаја припадности одређеној групи, а посебно 

ћемо истицати припадност породици и разговор о осећањима, превенцијом деформитета екстремита и 
скелета, развојем свести о екологији, заштити животне средине, рециклирању, изражавању емоција, 

проблема и самокритичности (формирање личности) . . . Тренинзи, турнири и такмичења, школа пливања, 
активности везане за игре на базену, оријентиринг и сналажење у природи, упознавање са биљним културама 

окружења и израда разних поклона од природних материјала. 
 

све активности су организоване у преподневним и поподневним сатима, а вечерњи сати су остављени за 
забаву и анимацију, кроз које ћемо такође спровести све оно што смо радили преко дана. 

 
1 дан: 09.00 полазак испред 
СПОРТИСИМА, 
путовање до Крупња 
смештај у хотел ГРАНД 
12:00 смештај у собе 
13:00 ручак  
14:00 одмор  
16:00 радионица 
(графомоторичке, ликовне 
и музичке) 
16:45 ужина  
17:00 тренинг (атлетика, 
полигони, спортови, вежбе 
снаге) 
18:30 вечера   
+ инспекција соба и ормана 
19:00 забава (игре, 
анимација, маскембал, 
журка ... ) 
20:00 спавање  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 дан: 07:30 устајање  
08:00 оријентиринг  
+ инспекција соба и ормана 
08:30 доручак  
09:00 радионица 
(комуникационе 
способности) 
10:00 тренинг (одбојка, 
фудбал, рукомет, кошарка, 
колективне игре) 
11:30 ужина  
12:00 базен  
14:00 ручак  
14:30 одмор  
16:00 радионица 
(графомоторичке, ликовне 
и музичке) 
17:00 ужина  
17:30 тренинг (атлетика, 
полигони, спортови, вежбе 
снаге) 
19:00 вечера 
19:30 забава (игре, 
анимација, маскембал, 
журка ... ) 
21:00 спавање  
 
 
 
 
 
 
 

3 дан: 07:30 устајање  
08:00 оријентиринг  
+ инспекција соба и ормана 
08:30 доручак  
09:00  радионица 
(комуникационе 
способности) 
10:00 тренинг (одбојка, 
фудбал, рукомет, кошарка, 
колективне игре) 
11:30 ужина  
12:00 базен  
14:00 ручак  
14:30 одмор  
16:00 радионица 
(графомоторичке, ликовне 
и музичке) 
17:00 ужина  
17:30 тренинг (атлетика, 
полигони, спортови, вежбе 
снаге) 
19:00 вечера   
19:30 додела награда + 
забава (игре, анимација, 
маскембал, журка ... ) 
21:00 спавање  
 
 
 
 
 
 
 

4 дан: 07:30 устајање  
08:00 оријентиринг  
08:30 доручак  
09:00 паковање и спремање 
соба  
11:00 обилазак 
Добропоточке цркве-ужина  
14:00 ручак  
15:00 одмор  
16:00 повратак за Нови Сад, 
око 19:00 долазак испред 
СПОРТИСИМА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТКАЗИВАЊЕ И ПОВРАТ НОВЦА: 
 

Уколико до отказа дође у периоду: 
 
до 4 недеље пре поласка, враћа се 90%. 
3-2 недеље пре поласка, враћа се 80%. 
2-1 недеље пре поласка, враћа се 40%. 
мање од 7 дана до 24 сата пре поласка, враћа 
се 30%. 
мање од 24 сата пре поласка, враћа се 20%. 
 
 

Разлози за отказивање и поврат новца за 
путовање могу бити само здравствене 

природе детета уз констатацију изабраног 
лекара. 

 


