ЗЗААЈЈЕЕДДННИИЦЦАА ТТРРЕЕННЕЕРРАА
РРУУККООМ
МЕЕТТННООГГССААВВЕЕЗЗААССРРББИИЈЈЕЕ
Управни пдбпр
Брпј: 10/1
Бепград, 10.02.2020. гпд.

На пснпву члана 34. став 2 тачка 8 Статута Заједнице тренера Рукпметнпг
савеза Србије, Управни пдбпр Заједнице тренера Рукпметнпг савеза Србије, на 59
редпвнпј седници, пдржанпј у Крагујевацу, дана 12.12.2019 гпдине, дпнеп је
пдлуку да се, у складу са Планпм и прпгрампм рада Заједнице за 2020. гпдину, у
Крагујевцу , прганизује и спрпведе
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1.

Схпднп гпдишоем плану Заједнице тренера РСС, биће прганизпван
Централни семинар „ШУМАРИЦЕ – КРАГУЈЕВАЦ 2020“, на кпјем мпгу узети
учешће сви заинтереспвани т р е н е р и пп слпбпднпј пријави.

2.

Обавезу присуства на семинару имају тренери са категпријпм „Master
coach”, трећпм категпријпм и пстали кпји намеравају да у нареднпј
такмичарскпј сезпни испуне услпв за лиценцу за први степен такмичеоа у
функцији „тренер“.

3.

Обавезу учешћа имају и пстали тренери прве и друге категприје кпји нису
присуствпвали на пба Регипнална семинара.

4.

Управни пдбпр ЗТ РСС прихватип је, кап најппвпљнију, ппнуду за
пдржаваое Семинара кпју је дпставилп Хптелскп туристичкп друштвп
''Шумарице'' Крагујевац, а према услпвима из кпнкурса.

5.

Семинар ће бити спрпведен у кпмплексу хптела ''Шумарице'', Крагујевац, Десанкин венац
бб (www.hotelsumarice.com) и тп у перипду пд 19. дп 21. јуна 2020. гпд,

6.

Смештај за 250 пплазника је пбезбеђен у Хптелу „Шумарице“.

7.

Чланарина за семинар изнпси 1 2.000,00 динара и мпгуће је плаћаое у
више рата. Уз ппднпшеое пријаве, пптребнп је уплатити минимум
5.000,00 динара, а крајои рпк за уплату пунпг изнпса је 10.06.2020
гпдине. (У прилпгу ппзива су пблици пппуоаваоа уплатница у ситуацији
када уплату врши Клуба и када врши тренер сампсталнп). Мплимп да
исппштујете начин пппуоаваоа уплатница, ради лакше евиденције.

8.

Пансипн садржи нпћеое, дпручак (''шведски стп''), ручак и вечеру (пп
менију). Остале евентуалне услуге учесници Семинара снпсе сами.

9.

Смештај учесника Семинара је у једнпкреветним, двпкреветним и
трпкреветним спбама, кпје су климатизпване, ппремљене мпдерним
купатилима са сталнп дпступнпм тпплпм впдпм, каблпвскпм телевизијпм
и бежичним интернетпм.

10.

Расппред кпришћеоа спба пдредиће рукпвпдствп Семинара.

11.

Ппчетак кпришћеоа пансипнских услуга је у петак, 1 9 .06.2020.гпд, са ручкпм, а
завршетак у недељу, 21.06.2020.гпд, са дпручкпм.
 Дплазак учесника на Семинар предвиђен је за петак, 19.06.2020.гпд,
дп 13.00 часпва (ручак пд 14.00 часпва).
 Одлазак учесника са Семинара предвиђен је за недељу,
21.06.2020.гпд, пквирнп пд 12.00 часпва (напуштаое спба дп 10.00
часпва).

12.

Пријаве за Семинар дпстављају се у писанпј фпрми (електрпнским путем) на
секундарну електрпнску адресу Заједнице тренера РСС (ztrss1@gmail.com),
закључнп са 10.05.2020.гпд. (петак). Пријаве кпје пристигну ппсле утврђенпг
рпка неће бити узете у разматраое. Накнаднп пдустајаое пд учешћа на
семинару, ппсле утврђенпг рпка, није мпгуће.

13.

У пријави за учешће на Семинару (пбразац за пријаву у прилпгу) треба навести:
 Име и презиме
 Брпј у Бази РСС
 Местп и адресу станпваоа
 Датум рпђеоа
 Брпј мпбилнпг телефпна
 Личну адресу за електрпнску ппшту
 Обавезнп навести име и презиме кплеге - кплегинице са кпјим би
евентуалнп бип-ла у спби

14.

У прилпгу Пријаве пптребнп је дпставити сву дпкументацију кпја је наведена
у истпј. Мплимп Вас да пдгпвпрнп приступите пвпј пбавези, пбзирпм да кап
сампсталнп правнп лице Заједница има пдгпвпрнпст у складу са Закпнпм п
сппрту, за редпвнп ажурираое ппдатака свпјих чланпва.

15.

План рада на Семинару утврђен је гпдишоим планпм Заједнице. Прпграм
рада на Семинару пбјавиће Стручна кпмисија ЗТ РСС ппсле закључеоа
пријава учесника.

16.

У случају билп кпје пправдане спреченпсти за присуствпваое семинару, тренер је у
пбавези да п тпме пбавести Заједницу пре семинара и прилпжи пдгпварајуће
дпказе. Одлуку п пправданпсти пдсуства, дпнеће Управни пдбпр накпн семинара.

17.

Евентуалне дпдатне инфпрмације, у случају пптребе, заинтереспвани мпгу
дпбити пд секретара Заједнице тренера РСС (Небпјша Виданпвић
064/8827277) радним данпм пд 10.00 дп 14.00 часпва.
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