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ЗИМСКЕ БАЈКЕ – KOPAONIK, 12-19.februar 2011
ЗИМСКА БАЈКА је традиционални програм за децу основно- школског
узраста. Реализована је у периоду од 12 до 19.02.2011. године. За организацију
смештаја и исхране као и других услуга везаним за овај програм, на наш распис,
своје интересовање су исказали неколико Ски центара на Копаонику, Златибору и
Дивчибарама.
Најповољнију понуду је дао „Рекреатурс“ из Београда за хотел „Олга
Дедијер“ на Копаонику те је, сходно томе, сачињен уговор којим су прецизиране
обостране обавезе.
У октобру 2010. године приступило се припремама за организацију ове
манифестације и обављени су разговори са представницима хотела „Олга
Дедијер” где су специфицирани детаљни услови за неометан рад ЗИМСКЕ
БАЈКЕ. У складу са тим приступило се изради брошуре која је дистрибуирана
свим чланицама Асоцијације Спорт за све Србије и великом броју Основних
школа са којима је Асоцијација Спорт за све Србије и раније сарађивала. Упоредо
са уговарањем хотелских услуга и анимирањем потенцијалних учесника у
програму „ЗИМСКЕ БАЈКЕ“ покренут је поступак код Министарства Просвете
Републике Србије за добијање подршке и сагласности да наставници и деца могу
изостати са наставе, с’ обзиром да се „ЗИМСКА БАЈКА“ одржава у току редовне
наставе. Са задовољством треба истаћи да је Министарство Просвете дало
подршку организацији „ЗИМСКЕ БАЈКЕ“ и доставило нам је допис о ослобађању
школских обавеза наставника и деце за време трајања ове манифестације.
Пројекат и програм „ЗИМСКА БАЈКА“ прихватиле су и неке Основне
школе које су своје аранжмане за боравак деце на планини биле уговориле са
другим хотелијерима а међу њима треба истаћи ОШ „Драгојло Дудић“ из
Београда која је овај програм реализовала са 180 учесника у Ски центру на Голији.
Реализација на Копаонику протекла је у складу са традицијом- успешно.
Хотелска услуга је била на високом нивоу. Ски стазе које су биле добро
припремњене и препуне снега. Програми који су планирани на снегу и у хотелу
реализовани су по плану и без већих проблема.
Поред свих потешкоћа које су пратиле припремни период, о реализацији се
може рећи да је ЗИМСКА БАЈКА у потпуности успела, уз препоруку да се у
наредним годинама чланице Асоцијације и Председништво морају више
ангажовати на подршци за обезбеђење већег броја учесника ове лепе и корисне
манифестације.
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