ОДРЕД ИЗВИЂАЧА „ВАСА ЧАРАПИЋ“

ЕЛАБОРАТ АКЦИЈЕ

15‐17.05.2015.
Београд

ИЛЕГАЛАЦ НА СТАРОМ ГРАДУ
ОИ „ВАСА ЧАРАПИЋ“
О НАМА:
ОИ „Васа Чарапић” настао је 28. децембра 1952. године на иницијативу
ученика и професора Прве београдске гимназије, поделом
Београдског стега на 4 одреда. Дуги низ година одред се бави
васпитањем младих и њиховим упознавањем са извиђачким животом
и законима. Од свог настанка до данас, кроз одред је прошло више од
20 000 извиђача и планинки. Дођите да се дружимо и заједно
прикажемо своја извиђачка знања и вештине.
ЦИЉ АКЦИЈЕ: Савлађивање вештарства и вештине ,,Спортиста''
ТИП АКЦИЈЕ: Илегалац
ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
15 – 17.05.2015, Београд
Камп ће бити постављен на Калемегдану на простору Доњег града, а
стаза ће обухватати подручје ужег центра града.
Долазак екипа: 15.05.2015. од 16:00 до 18:30 часова.
Екипе које не спавају долазе 16.05.2015. у 9:00 часова код споменика
„Победник“.
УЧЕСНИЦИ:
‐ полетарци и пчелице
‐ млађи извиђачи и планинке
‐ старији извиђачи и планинке
‐ млађи брђани и брђанке
Свака екипа се састоји од најмање 5 чланова.
Екипе полетараца и пчелица састоје се од најмање 6 чланова +
предводник (екипе без предводника се не могу такмичити).
Екипе не могу бити мешовите изузев екипа полетарацa и пчелица и
млађих брђана и брђанки.

КОТИЗАЦИЈА:
За екипе које спавају котизација износи 650 динара по учеснику и
уплаћује се, по доласку, благајнику акције. За екипе које не спавају
котизација износи 250 динара (у цену је урачунат и ручак на стази).
ПРИЈАВА ЕКИПА:
врши се на е‐mail: vasacarapic@gmail.com
или на телефоне: 062/1771‐445 (Стефан Матић)
063/7669‐731 (Иван Егоров)
Пријаву екипа извршити најкасније до 13.05.2015. године.

ПРЕДЗАДАТАК: Свака екипа треба да донесе школски прибор или

играчке које ће бити дониране Свратишту за децу улице.

КОЛЕКТИВНА ОПРЕМА:
‐ прибор за цртање
‐ шатор (за екипе које спавају)

ЛИЧНА ОПРЕМА:
‐ врећа за спавање
‐ подметач
‐ порција и прибор за јело, шоља или чаша
‐ здравствена и извиђачка књижица са плаћеном чланарином
‐ извиђачка униформа

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА:
Организатор обезбеђује:
‐ таборни простор
‐ исхрану учесника (15.05. ‐ вечера, 16.05. ‐ доручак, ручак на стази за
све екипе, вечера, 17.05. ‐ доручак, ланч пакет за екипе које нису из
Београда)
‐ награде и дипломе за најбоље пласиране екипе
‐ захвалнице одредима за учешће
‐ план града за сваку екипу
Наши чланови ће на станици дочекати екипе које нису из Београда
(обавезно јавити унапред време доласка).
ЗАДАЦИ:
‐ скица маркантног објекта (цртеж објекта у две димензије без
околине и без бојења; црта се слободном руком)
‐ панорамски снимак (цртеж објекта у три димензије са околним
непокретним објектима; црта се слободном руком и може се бојити)
‐ тест о извиђачкој организацији
‐ тест о познавању Београда
‐ задаци из захтева за вештарство „Спортиста''
‐ „Нађи илегалца ‐ буди илегалац”
‐ дешифровање порука
‐ пренос усмене поруке
ЗАДАЦИ ЗА ПОЛЕТАРЦЕ:
‐задаци из захтева за вештину „Спортиста“
‐ прикрадање
‐ полигон спретности
‐ учење песмице
‐ дешифровање порука
‐ игра изненађења

САТНИЦА:
15.05.2015.
16:00 – 18:30

19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:30
22:30 – 23:00
23:00
16.05.2015.
08:00
08:30 – 09:00
09:00
09:30
10:00 ‐17:00
17:00 ‐19:30
20:00
21:00 – 23:30
23:30 – 24:00
24:00
17.05.2015.
08:00
08:30
09:30 ‐11:00
11:00 ‐12:00
12:00

Долазак екипа и подизање шатора; за екипе
које нису из Београда организована је шетња
градом
Вечера
Састанак са вођама екипа
КЗП
Припрема за повечерје
Повечерје
Устајање и лична хигијена
Доручак
Долазак екипа које не спавају (код споменика
„Победник“)
Свечано отварање акције
Такмичење (ручак на стази) – Стаза за
полетарце траје до 13:00 часова
Поподневне активности
Вечера
КЗП
Припрема за повечерје
Повечерје
Устајање и лична хигијена
Доручак
Спортске активности
Рушење логора
Свечано затварање акције, проглашење
победника и додела награда

Организатор акције задржава право измене сатнице

Старешина акције: Стефан Матић
Начелник акције: Богдан Спасојевић
Благајник акције: Иван Егоров

У жељи да нам дођете,
поздрављамо Вас извиђачким поздравом
ЗДРАВО!!!

Старешина акције

Старешина Одреда

_____________________
Стефан Матић

_____________________
Владимир Обешва

