
 

 
 
 

ЛЕТЊИ КАМП „ЧУДНА ЗЕМЉА НЕДОЂИЈА“ 
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

О НАМА 
Током више од 20 година рада на едукацији и побољшању услова живота и безбедног окружења деце, 
уочили смо да је деци у данашње време неопходан простор у природном окружењу где ће имати 
могућност да се упознају са здравим начином живота оквиру којег ће научити да се самостално 
правилно и здраво развијају. Програм који кроз радионице и игре, конципиране да их деца радо 
прихватају и у њима учествују, је базиран на боравку деце у природи и код деце развија 
социјализацију, осећај пријатељства, одговорност према окружењу и другарима, поштовање времена 
и обавеза. Наш тим запослених чини преко 20 чланова - омладински радници, психолози, педагози, 
професори физичког и инжeњери,  који су поред тога и дугогодишњи извиђачи, едукатори, тренери и 
инструктори омладинских програма. Као група образованих људи који су своје искуство стицали кроз 
факултетско и неформално образовање у неким од најпознатијих удружења грађана изградили смо и 
осмисли јединствени концепт у нашој земљи. Сви чланови тима су обучени за рад са младима и 
искусни едукатори за разне извиђачке и друге омладинске активности. 
 

О ПРОГРАМУ 
Наш програм је један од ретких програма оваквог типа који је подржан од стране Министарства 
омладине и спорта Републике Србије. Летњи камп „Чудна земља Недођија“ ове године подразумева 
програм у трајању од осам дана током којег деца уче и стичу вештине које су им поред боравка у 
природи, неопходне и у свакодневном животу. Програм кампа је урађен по узору на јединствене “ 
woodcraft-scout”односно извиђачке програме широм света, који пружају квалитетну обуку и услове 
живота са природом. Деца савлађујући ове програме, уче да поштују природу, стичу основе вештине 
неопходне за боравак у природи, кроз радионице стичу знање и развијају вештине комуникације, 
бриге о свом окружењу, толеранцији и квалитетном провођењу слободног времена.  
 
Током осам дана боравка у кампу у преподневним часовима, млади кроз теоријски и радионичарски 
тип активности стичу знања из области прве помоћи, оријентације, исхране у природи, сигнализације, 
изградње склоништа и бриге о безбедности и сигурности свог окружења, док се поподневни део 
програма заснива на радионицама и рекреативним активностима као што су вожња кануа, 
стрељаштва, стреличарства, бициклизма, пецања, стоног тениса, пикада,..  
 
Програм омогућава детету да се развија без присуства и сталног надзора родитеља уз непосредну 
бригу лидера. Током програма детету расте самопоуздања и независности, кроз радионице и 
заједнички живот ствара личне везе са другом децом и позитивним, младим узорима, а таква 
пријатељства постају доживотна што је најбољи доказ и део нас који смо ове програме прошли као 
извиђачи, што смо и данаси и дружимо се више од 30 година.   
 
Током боравка уз своју екипу и квалитетно вођење активности дете добија успомене током 
незаборавне авантуре у природи и шатору, уз логорску ватру, отворено небо и квалитетне програме, 
које му остају трајне. Летњи камп обухвата теме интересантне за децу, подразумева свакодневне 
физичке активности прилагођене узрасту, пружа боравак на чистом вазудуху у природи са домаћом 
кухињом, развија тимски дух и дружење, један од ретких ако не и једини у нашој земљи омогућава 
континуирани боравак у шаторима са пратећим чврстим објектима за санитарни блок, трпезарију и 
кухињу. 
 
 

 



 

 
 
 

БЕЗБЕДНОСТ 
Безбедност деце је осигурана кроз вишетруке мере које су дефинисане праивлиницима и стандардима 
у раду са младима. Програм има максимално развијену безбедност у смислу хидранта и 
противпожарних апарата, аларма, ограде, ноћног осветљења у целом кампу, присуство лица обучених 
за пружање прве помоћи, спасиоца за актинвсоти на води и ноћних и дневних чувара, увек свежу воду 
и чврст објекат са санитарни блоком са топлом и хладном водом, трпезаријом и кухињом. Са децом 
раде тренери и лидери у радним групама од 12 до 14 деце, по принцпиу један лидер једна група током 
целог боравка у кампу чиме лидер има јасан увид у групу коју лично упознаје током рада и чиме се 
постиже ефекат пријатељства и сигурнији надзор  деце.  
У циљу испуњења наведених правилника и стандарда, безбедност је дефинисана кроз следеће 
области. 
 
Здравстве мере безбедности: Сви учесници програма или њихови родитељи попуњавају образац који 
садржи податке који имају значај за здравље учесника. У оквиру ових упитника се исказују терпаије, 
страхови, посебни режими исхране и друге информације битне за сигурност учесника. Поред 
наведеног сви лидери кампа и остало особље камап су обучени за пружање прве помоћи, постоји 
стални контакт са амбулантом у Богојеву и хитном службом у Оџацима. НАПОМЕНА: Сви подаци су 
чувани и њима располаже искључиво управа кампа и психолог. 
 
Противпожарне мере безбедности: камп поседује све неопходне мере противпожарне заштите. У 
оквиу камап је постојећа хидрантска мрежа са три хидрантска ормара, као и 8 противпожарних 
апарата. Особље камап је обучено за пружање ПП заштите, а у кампу је обезбеђено и 
двадесетчетворочасовно дежурство. 
 
Општа безбедност: За безбедност учесника током боравка у кампу предузете су и остале вишеструке 
мере. Поред инструктора, односно лидера кампа и пратећег особља, дежурни кампа је у сталном 
контакту са станицом полиције у Богојеву. Камп има инсталиран алармни систем, а опрема која се 
користи је нова и висококвалитетна. Током рада са учесницима програма, концепт рада је такав да 
један лидер ради са групом до 12 учесника, односно лидер и асистент са групом до 15 учесника, чиме 
се омогућава то да свки учесник буде довољно праћен током рада. Ноћу је у кампу обезбеђена 
чуварска служба, као и дежурство минимум две особе. Камп је ограђен и комплетно осветљен. 
 
Осигурање: Камп обезбеђује основно осигурање, које подразумева исплату одређене суме новца, од 
стране осигуравајуће куће, ако дође до нежељених ситуација. Осигурање је урачунато у цену кампа.  
 

ДИСЦИПЛИНА 
Дицпилина кампа је дефинисана јасно истакнутим правилником са којим ће сви учесници камап бити 
упознати приликом доласка у камп, као и обавезама и одговорностима које потписују пре доласка у 
камп. Учесник програма који својим понашањем и поступцима буде реметио рад кампа и боравака у 
њему, не придржавајући се правила, може бити искључено из кампа и послато кући, на лични рачун 
или о трошку родитеља/старатеља. У овим случајевима повраћај новца није могућ. 
 

ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК УЧЕСНИКА 
Долазак учесника у камп је организован аутобусом или возом, у зависности од групе, и то недељом, 
када почиње смена у 09.30 код локомотиве код Железничке станице у Новом Саду или на локацији 
коју одреди организатор путовања. Долазак је могуће реализовати и у сопственој режији и у том 
случају је потребно стићи у камп до 13.00. Уколико долазите колима, обавезно најавите долазак (број 
регистарских таблица) најкасније до недеље пре почетка кампа на 064 86 86 36 8. Повратак учесника 
је по завршетку кампа у недељу до 18.00. 
 



 

 
 
 

КОНТАКТ СА ДЕЦОМ 
Контакт са учесницима је могућ преко дежурног телефона особља камап 064 86 86 36 8 или путем 
мобилног телефона учесника програма. У случајевима контакта путем учесника програма, постоји 
могућност да се учесник не може јавити јер су програми у току.  
 

ЛИЧНА ДОКУМЕНТА 
Потребно је  понети здравствену књижицу и личну карту, као и документацију добијену приликом 
пријаве. Сву приложену документацију, родитељ, односно учесник су у обавези да прочитају, попуне 
и потпишу. Приступ упитницима и осталим одкументима ће имати само директор кампа, вођа смене и 
психолог у кампу. 

 

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА 
У оквиру кампа су обезбеђени двослојни шатори са мрежом против комараца, вреће високог 
квалитета и подметачи, а по потреби и додатни прекривачи. Простор за смештај шатора, однoсно сам 
камп је ограђен и осветљен. Учесници се равномерно распоређују у шаторе у зависности од пола, 
структуре и величине шатора. 
 
Исхрана учесника зависи од величине групе и код мањих група је организована у оквиру трпезарије 
кампа, а код већих група у ресторану у комплексу кампа. Исхрана, однсоно оброци су нормирани 
према правилнику и садрже довољне количине неопходне за младе. Учесници ће имати три оброка и 
једну ужину дневно према агенди програма. Постоји могућност посебне исхране уколико се то наведе 
у формулару. 
 
Хигијена у кампу је обавеза како учесника тако и организатора кампа. У кампу постоје мучки и женски 
сантирани блок са по два тоалета, умиваоника и туша, као и осам спољних тучева иосам спољних 
умиваоника са топло и хладном водом. Чишћење санитарног болка је редовно три пута дневно, као од 
стране особља кампа, тако и од стране дежурних у кампу.  
 

ЛИЧНЕ СТВАРИ УЧЕСНИКА 
Новац учесника може да чува особље кампа за шта се даје признаница или сам учесник, при чему ће 
чување новца бити под његовом одговорношћу. Особље из кампа није одговорно у случају нестанка 
пара.  Мобилни телефон чува особље камап у току програмских активности или сам учесник кампа, 
док у ванпрограмским активностим мобилни телефон чува учесник кампа. Особље кампа није 
одговорно у случају нестанка телефона када није дат особљу на чување.  
 
Сваки учесник кампа треба да обавезно понесе: доњи веш, мајице, шорц, купаћи костим, тренерку, 
лагану јакну, патике, качет, чарапе, папуче, пиџаму, велики и мали пешкир, прибор за личну хигијену 
(четкицу, пасту, сапун, шампон, крему са заштитним фактором, и др. по потреби). Родитељи или 
учесник треба да се спакују у складу са потребама и навикама. У кампу не постоји посебан простор под 
кључем за чување гардеробе. Ствари ће бити у шаторима у којима се спава.  
 
У кампу постоји машина за прање и сушење веша и користиће се само за онај веш који је неопходан 
за свакодневне активности. Стога вас молимо за разумевање о стању чистоће гардеробе која се врати 
са кампа. У камп не треба носити вредне и скупоцене ствари. Особље кампа неће бити одговорно у 
случају губитка, крађе или било каквог оштећења истих. Уколико дете прима одређену терапију, 
обавезно спаковати све неопходне медикаменте. 
 
 

 



 

 
 
 

ПРЕДУГОВОРНО ОБАВЕШТАВАЊЕ 
Потписивањем стандардног уговора својим потписом у име детета (даље: Путник), родитељ потврђује 
да су му уручени Општи услови путовања (даље: Општи услови), унапред припремљен и објављен 
програм путовања (даље: Програм), као и остали материјал, да је са истима упознат и да их у целости 
прихвата. Пре закључивања Уговора можемо у свако доба изменити опис својих услуга у Програму. 
Путник и Организатор сагласно констатују да је пре закључења Уговора Путник о свим евентуалним 
променама података из Програма у примереном року обавештен пре закључења Уговора. У случају 
постојања разлике између пријаве Путника и измењеног предлога Организатора, нови Програм се 
сматра новим предлогом и обавезује Организатора наредних 48 часова. Уколико Путник не обавести 
Организатора у наведеном року да ли прихвата новоучињени Програм - понуду, Уговор се сматра 
раскинутим. Организатор путовања је пре потписивања уговора, упознао путника са називом и 
адрсеом 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

Лични подаци детета и родитеља које родитељ даје добровољно, представљају пословну тајну 
Организатора. Путник је сагласан да личне податке Организатор може користити за реализацију 
уговореног програма путовања, при чему се не могу саопштавати адресе, место, време и цена 
путовања и имена сапутника другим лицима, осим лицима одређеним посебним прописима. 
 
Путник је сагласан да Организатор личне контакте Путника, које родитељ даје добровољно, може да 
користи за достављање промотивних материјала и порука путем СМС или е-маил маркетинга. 
 
Путник је у потпуности упознат да Организатор на свим путовањима креира видео/аудио садржаје који 
могу садржати лик Путника. Родитељ је сагласан да Организатору припадају сва права промотивног 
коришћења гласа, фотографије или видео записа сачињеног за време трајања путовања за које је 
склопио Уговор о путовању са Организатором, укључујући све видове оглашавања, радио и ТВ 
емитовања, за рекламне, издавачке и друге потребе које су у делатности Организатора. 

 
                                        

 
У Новом Саду, 11. 05. 2016. године. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор кампа 
 

____________________________________ 

 


