DANUBE FUN FEST
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УВОД

Још пре 12 000 година, пре пољопривреде, домаћих животиња, метала, пре писане речи и
ратних сукоба, Ђердап постаде уточиште и једнo од места зачетака људске цивилизације.
Воде Дунава богате рибом и шуме пуне дивљачи омогућиле су развој и раскошност културе
Лепенски Вир. Како сведоче бројни локалитети са обе стране Дунава, од када је човек открио
благодети живота у Ђердапској клисури, ретко ју је напуштао, а и тада никада задуго.
Обалама Дунава владали су бројни праисторијски народи, корачале римске легије, ратовали
Дачани, Келти, Трибали, Скордисци, Авари, Словени, Византијци и многи други. Сви су они
окусили оно што сваки Доњомилановчанин зна од тренутка кад прохода: нигде Дунав није
плављи, нигде природа није лепша.

Наш кутак Србије може се похвалити сопственом, дунавском Атлантидом, највећим музејом
на отвороном, највећим Националним парком, једном од најстаријих Основних школа у
земљи, која је 2007. године прославила двестогодишњицу постојања, може се подичити
славним суграђанима Мишом Анастасијевићем и капетаном Тенком, сјајним бареним сиром
и рибљом чорбом, и небројеним успоменам са ђачких екскурзија код “оног мамута, знаш”.
Доњи Милановац и његова непосредна околина са Мироч планином виле Равијојоле,
праисторијским рудником у Рудној Глави и пећином харамбаше Рајка у близини Мајданпека
више су него орне да уприличе незаборавну авантуру путнику намернику. Желимо да
поделимо своја културна, историјска и природна богатства и непресушан ентузијазам,
позитивну енергију и спортски дух са свима који су вољни!

Добродошли на први Danube Fun Fest!

О ФЕСТИВАЛУ

Danube Fun Fest организује Иницијатива младих “Хоћу!Могу!” Доњи Милановац уз помоћ
донатора, спонзора („Hellenic Srbija“, „Heineken“, НП „Ђердап“, ХЕ „Ђердап“, локалних
предузетника...), других организација (“AIESEC”, “Еуроијада“, “Настави традицију“,
„Зајечарска Гитаријада“, „Асоцијација спорт за све“...), општине Мајданпек, спортског савеза
општине Мајданпек, Туристичке организације општине Мајданпек, Центра за културу...
Чланови Иницијативе младих “Хоћу! Могу!” изгласали су на Скупштини потребу за
фестивалом спортског, рекреативног, едукативног и забавног карактера из више разлога.
Први проистиче из жеље чланова Иницијативе младих да кроз самосталну организацију
фестивала усаврше своје уговарачке и организационе способности, развију радне навике,
стекну искуство и остваре контакте и познанства са новим људима из земље и иностранства.
Други разлог је директан утицај на промоцију Србије, Поречког краја и туризма у општини
Мајданпек.

ПРОГРАМ

Danube Fun Fest је међународни фестивал спортског, едукативног, културног и забавног
карактера.
У оквиру спортског дела фестивала биће организована међународна такмичења у малом
фудбалу, одбојци на песку, стоном тенису и шаху за момке и девојке.
Осим такмичарског дела програма, учесници ће имати прилику да се забаве на различитим
програмима Игара без граница, од кроса, штафета и пливања, до оријентиринга, полигона у
природи и Потраге за благом.
У паузама између такмичења, биће организовани излети до Лепенског Вира, Мироча, Рудне
Главе и Рајкове пећине, на којима ће учесницима бити представљене све природне лепоте и
културне и историјске вредности нашег краја. Госте ћемо упознати са локалном културом,
обичајима, играма, храном и вредностима и стилом живота.
За крај напорног дана биће резервисане активности забавног карактера: дружења, концерти и
журке а открићемо само део извођача: Дејан Петровић и Биг бенд, ди-џеј Деа са Исланда, диџеј Сузан Бир из Минхена, ди-џеј Гарниер...
За учеснике који полазе из Београда, биће организован долазак бродом на коме ће бити диџеј, осмог августа.

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
Danube fun fest ће се одржати од осмог до тринаестог августа 2015. године

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

Сви учесници ће бити смештени у хотелу “Лепенски вир” у Доњем Милановцу, али доступан
је и приватан смештај.
Волонтери, и неки од учесника, биће смештени у просторијама ђачког интерната у Доњем
Милановцу.
Спортска такмичења ће бити одржана на теренима хотела “Лепенски вир”, терену за мале
спортове у центру Доњег Милановца, градској плажи, градском кеју и на Тргу у Доњем
Милановцу.
Концерти и журке ће бити одржани на градској плажи, Тргу и самом центру Доњег
Милановца.

УЧЕСНИЦИ

На Danube Fun Festu право учешћа имају сви средњошколци и студенти, као и људи свих
узраста жељни добре забаве и квалитетних спортских такмичења, свих националности и
религија.

У организацији фестивала учествоваће волонтери Иницијативе младих “Хоћу! Могу!”, али и
волонтери из бројних земаља света који ће доћи посредством највеће организације младих у
свету, AIESEC-а.

Иницијатива младих “Хоћу! Могу”, Доњи Милановац
Петар Јовановић, председник

