Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗИМСКЕ БАЈКЕ – КОПАОНИК 2013.
Асоцијација Спорт за све Србије, у складу са програмским задацима, је од 17-23.
фебруара 2013. године, на Копаонику, одржала традиционалну спортско-рекреативну
манифестацију за децу основно-школског узраста „ЗИМСКА БАЈКА“.
Припреме за организацију манифестације су почеле још у октобру 2012. године. С обзиром
на програмску специфичност ове акције, писмо о намерама упућено је свим туристичким кућама
које газдују планинским хотелима ради исказивања заинтересованости за организацију смештаја и
исхране, као и других услуга везаних за програм „ЗИМСКЕ БАЈКЕ“. Понуде су стигле од неколико
хотела. С обзиром на ограничене смештајне капацитете, одлучено је да се програм реализује у Ски
центару Копаоник у хотелу „Олга Дедијер“ чија је понуда била најприхватљивија.
У складу са тим приступило се изради брошуре која је дистрибуирана свим чланицама
Асоцијације Спорт за све Србије и великом броју Основних школа из Србије са којима је
Асоцијација и раније сарађивала. Упоредо са уговарањем хотелских услуга и анимирањем
потенцијалних учесника у програму „ЗИМСКЕ БАЈКЕ“ покренут је поступак код Министарства
просвете, науке и техолошког развоја 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 подржало организацију
„ЗИМСКЕ БАЈКЕ“.
О реализацији програма „ЗИМСКА БАЈКА“ упознато је Ј.П. „Скијалишта Србије“ које је
одобрило рад ски школе са нашим професорима-инструкторима с обзиром на чињеницу да је та
активност, у оквиру свеукупног програма боравка деце, била потпуно бесплатна.
Превоз учесника и наставног особља обавило је Р.Ј. Туризам Београд Ниш-експрес а.д. који
је дао најприхватљивију понуду, а уз то услуга извршена квалитетним НИБУС аутобусима.
Укупно је учествовало око 100 ученика, из Основних школа која су, уз ангажовање бројних
аниматора Асоцијације Спорт за све Србије (на сваких 10 деце ангажован је по један аниматоручитељ скијања) и својих наставника, успешно савладала све програмске задатке и школу скијања.
Поред едукативног програма реализована су и разна такмичења у дечјим играма, санкању,
прављењу Снешка Белића и фигура од снега, куглању, стоном тенису, пикаду, квизовима...
Програми који су реализовани на снегу и у хотелу одвијали су се по плану и без већих
проблема.
Поред такмичарског програма, ученици су имали и образовне радионице као и забавни
вечерњи програм где су деца могла да искажу своју креативност и машту.
За успешно савладану обуку у скијању и освојена места у разним дечјим играма додељене
су дипломе организатора Снежни ас, Мајстор снежних падина и дипломе за пласмане екипа и
појединаца.
Реализација „ЗИМСКЕ БАЈКЕ“ протекла је у складу са традицијом - успешно. Запослени у
хотелу, где су деца била смештена, учинили су све што је у њиховој моћи да боравак деце буде на
завидном нивоу.
И поред свих потешкоћа које су пратиле припремни период, као и мањи одзив деце због
лоше финансијске ситуације у земљи, на коју је утицала и глобална криза, о реализацији „ЗИМСКЕ
БАЈКЕ“ може се рећи да је у потпуности успела.
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