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"Погледај дубоко у природу и онда ћеш

све боље разумети."

Алберт Ајнштајн 

 
 
 
 

ДОБРО ДОШЛИ

Драги родитељи,

Добро дошли на други дневни летњи камп у Крагујевцу!

Хвала Вам на указаном поверењу!

Једва чекамо да започнемо нову авантуру са Вашом

децом!

Сви смо узбуђени због свих забавних активности које

смо планирали за лето.  Искрено се надамо ће Ваше дете  

у кампу створити успомене за цео живот.

Визија кампа је да  обезбеди место где ће сва деца моћи

да пронађу активности којима желе да се баве током

кампа.

Желимо да имамо окружење у којем кампери могу да

науче нове ствари, док се осећају сигурно и успешно.

Потрудили смо се да припремимо широк спектар

тематских активности а децу желимо да их подстакнемо

да трче, смеју се, играју , забаве се и уживају у

безбрижном распусту и лету. 

Наша је мисија да вам служимо најбоље што можемо.

Обавестите нас благовремено ако Ваша породица има

неке посебне потребе или захтеве.

Ако желите да се пријавите за било коју додатну недељу

или дан, пријаве ћемо прихватити ако има слободних

места. 

Хвала још једном што сте одабрали Летњи дневни камп у

Ботаничкој башти. 

Верујемо да ће то бити сјајно камп искуство за Вас и

Вашу децу!



 
Пре него што авантура почне ево неких детаља ко�и се тичу организаци�е и функционисања

кампа. 

Деца су током кампа СВЕ време напољу. Почетак лета нам �е донео тропске врућине ипак у
борово� шуми и природном хладу �е потпуно другачи�и доживља�. Зато ће током на�топли�ег

дела дана наше активности бити баш у том делу Баште. У случа�у кише посто�и летњиковац ко�и
ће нас заштитити од падавина. Прошле године имали смо пар кишних дана и на�ављеним
елементрним непогодама па су деца неколико дана кампа провела у сали Техничке школе.

Уколико дође до изузетака овог типа, бићете благобремено обавештени.
 

Током боравка у кампу бригу о деци свакодневно  воде по два учитеља и �едан наставник.
Сваког дана деца ће имати додатне активности са  професорима биологи�е и екологи�е, физике,
физичке културе, енглеског , као и специ�алне госте из стреличарског клуба Око Соколово и

сваког петка Лего роботику.
Деца ко�а учеству�у више од �едне недеље имаће прилике да учеству�у у различитим

активностима ко�е се не понавља�у из недеље у недељу. 
 

Обезбеђена су 3 оброка, доручак , воћна ужина и ручак а деца ће имати обавезу да учеству�у у
припреми и служењу ужине. 

 
Деца су распоређена у групе према интерсовању и узрасту ко�е истовремено има�у различите

активности. Свако дете у датом периоду треба да буде са сво�ом групом.
 

Брига о окружењу  као и учешће у актуелним радовима у Башти �е обавезно за сву децу.
 

Молимо Вас посебну бригу посветите адекватно� одећи а нарочито �е важно да деца има�у
адекватну обућу. Препоручу�емо да деца понесу резервну гардеробу. 

Све личне ствари обележите именом и презименом. 
Важно нам �е да спаку�ете бар две флашице воде, лосион/крему са сунчање, средство

против у�еда комараца и крпеља ко�и су врло активни у ово доба године.
Обавезно сваког дана после кампа децу детаљно прегледа�те и проверите има ли крпеља!

 
Наш став �е да деци нису потребни телефони и други електронски уређа�и и замолићемо децу да

исте држе у ранцу уколико их понесу. Ми се одричемо одговорности за личне ствари и зато
препоручу�емо да их деце не носе у камп. 

Уколико се деси нека непредвиђена хитна ситуаци�а свакако ће Вас неко из кампа одмах
контактирати. 

 
Током боравка у програму, инсистира се на при�атељско� атмосфери и уважавању вршњака.

Филозофи�а кампа �е да �е дисциплина позитивна и служи за подучавање деце да се примерено
понаша�у  а не за кажњавање. На�важни�е нам �е да се деца физички и емотивно добро осећа�у.
Нећемо се бавити било ко�ом праксом ко�а �е физички или психолошки штетна по децу. Наш �е
циљ да учитељи/наставници у кампу, деца и родитељи раде за�едно на добром понашању и да

стварамо при�атну атмосферу. Чланови тима ће обавштавати родитеље о насталим
потешкоћама и затражити подршку и помоћ уколико то буде неопходно..

 
 

Родитељ има право да контактира учитеље и наставнике ко�и воде камп као и организатора   по
сваком питању у вези са сво�им дететом током боравка детета у кампу.

Сва деца су осигурана колективним осигурањем . 
 

Плаћање можете обавити непосредно пред сам почетак кампа готовином. 
 
 



Распоред активности

*Предложени распоред је склон променама, уколико се

из практичних разлога покаже да је то потребно.

8:00 – 8:15 Долазак деце 

8:15 – 8:45 Доручак 

9:00-11:30 Спортови, игре, часови језика, тематске

радионице

11:30-12:00 ужина

12:00-14:00 Спортови, игре, часови језика, тематске

радионице

14:00- 14:30 Ручак

14:30-16:30 Слободне активности и одлазак кући уз

пратњу родитеља/старатеља

За додатне информације нас позовите 060 3600344

 или пишите office@vrabac.rs

Камп организује приватна предшколска установа

“Врабац” у сарадњи са ПМФ-ом који управља Ботаничком

баштом. 

У име тима кампа 

Бојана Микарић

ДОБРО ДОШЛИ
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