
документ #3 
СПОРТСКА ПОРОДИЦА 

"СПОРТИСИМО" 

ДЕТЕЛИНАРА, НОВИ САД 

- РЕАЛИЗАТОР АКТИВНОСТИ -  
 

ПОТРЕБНА ОПРЕМА  
 

ОБАВЕЗНО ЗА ПУТОВАЊЕ СПАКОВАТИ: 
 

I. ЛИЧНА ХИГИЈЕНА: 

пешкир за купање 

пешкир за базен 

пешкир за косу (девојчице) 

шампон и купка за туширање 

паста за зубе 

четкица за зубе 

чешаљ за косу 

гумице и шнале за девојчице 

влажне марамице (велике) 

обичне марамице (2 паковања) 

II. ОБУЋА: 

папуче за собу (патофне) 

папуче за базен 

патике за напоље (поред оних у којима се путује) 

III. ОДЕЋА: 

за сваки дан спаковати посебну кесу и написати на кеси за који је дан спремно. 

дукс (најмање 2 комада) 

мајица (најмање 4 комада) 

мајица за тренинг (најмање 4 комада) 

поткошуља (уколико је дете носи, најмање 4 комада) 

доњи део (фармерке, хеланске, панталоне или тренерка, најмање 2 комада) 

гаћице (најмање 4 комада) 

чарапе (најмање 4 комада) 

шорц (најмање 2 комада). 

IV. РЕЗЕРВНА ОДЕЋА: 
дукс (у зависности од количине коју сте спремили за редовно коришћење, али најмање 1 комад) 

мајица (у зависности од количине коју сте спремили за редовно коришћење, али најмање 4 комад) 

поткошуља (у зависности од количине коју сте спремили за редовно коришћење, али најмање 2 комада) 

доњи део (у зависности од количине коју сте спремили за редовно коришћење, али најмање 2 комада) 

гаћице (у зависности од количине коју сте спремили за редовно коришћење, али најмање 4 комада) 

чарапе (у зависности од количине коју сте спремили за редовно коришћење, али најмање 4 комада) 

шорц (у зависности од количине коју сте спремили за редовно коришћење, али најмање 1 комад) 

V. ОСТАЛА ГАРДЕРОБА: 

купаћи костим  

капа за купање (девојчице) (није обавезно) 

шушкавац  (није обавезно) 

качкет или шешир 

VI. КЕСУ ЗА ПРЉАВ ВЕШ 
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VII. ПОМАДЕ И МЕДИКАМЕНТИ: 

обавезно спаковати креме, капи или лекове које дете користи при евентуалној алергији и 

записати начин употребе и потписати од стране родитеља који је сачинио упутство (спаковати у 

посебну торбу, несесер или кесу (што је мања могућа)). Посебно у разговору обавестити вођу групе 

о каквој се алергији ради, а у приступници све записати.  

Спреј, стик или крему против комараца, крпеља и осталог што дете и Ви иначе користите 

спаковати у исту торбу где и медикаменте. 

Горе наведено никако не паковати у кофер код деце са осталим стварима, већ у торбу, несесер или 

кесу (што је мања могућа) и предати је искључиво вођи групе на дан пута !!!!  

VIII. ИГРАЧКЕ: 

играчке (1-2 максимално) 

забрањено је паковати насилне игре, оштре предмете и мобилне телефоне или компијутере у 

било којим облицима !!! 

IX. ЏЕПАРАЦ (спаковати у коверту): 

на дневном нивоу им је потребно: 

флашица воде (0,5л) ..... 50,00 рсд-а 

сланиш или слаткиш ..... 100,00 рсд-а 

Ви сами процените и спакујте у коверту. 

Обавезно запишите износ и спакујете што можете ситније апоене, али никако металне новчиће 

X. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПАКОВАЊЕ ГРИЦКАЛИЦА И СЛАТКИША!!! 

XI. ОВЕРИТИ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ И СПАКОВАТИ ЈЕ СА ПОМАДАМА И МЕДИКАМЕНТИМА 

(спаковати у коверту). 

XII. ОБАВЕЗАН ЈЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД КОД ИЗАБРАНОГ ПЕДИЈАТРА И ПОТПИСАНА 

ПОТВРДА ДА ЈЕ ДЕТЕ ЗДРАВСТВЕНО СПОСОБНО ЗА ОВАКВУ АКТИВНОСТ (спаковати у 

коверту). 

XIII. ДОЛАЗАК: 

је организован на начин да се не ствара велика бука око одласка деце, па је планирано да у 08:15ч 

доведете дете у просторије СПОРТИСИМА (Миленка Грчића 3а). Са дететом се не поздрављате 

ништа посебно и специјално (у супротном можете само да направите проблем свом детету и вођи 

пута). Дете улази да се игра у салу, а Ви убацујете торбу у аутобус, предате све шта треба вођи пута 

и затим се склањате што је могуће даље из видокруга деце, како не бисте направили проблем Вама 

и Вашем детету. Молимо Вас да не машете и не чекате да кренемо, јер су деца различита и њихове 

реакције су такође различите, па зато не желимо да се играмо са њиховим осећањима (осећањима 

Вашег, али и другог детета). Понашате се као да дете водите у вртић и ништа више или мање од 

тога.  

XIV. ДОРУЧАК НА ДАН ПУТА: 

мора бити што је могуће лаганији (без масти, без пуно течности, месних прерађевина домаће 

производње и слично) 

XV. ЗА ПУТ СПАКОВАТИ У РАНАЦ КОЈИ ДЕТЕ НОСИ: 

флашица воде (не више од 0,5л) 

влажне марамице (по могућству мале) 

обичне марамице (1 комад) 

плазма кекс 

XVI. САДРЖИНА КОВЕРТЕ (коју дајете вођи пута када оставите дете): 

попуњена приступница (документ #2) 

потврда о здравственој способности 

упутство за употребу лекова и медикамената (потписано) 

џепарац 

здравствена књижица 


