
 

 
 

 

12. ЛЕТЊИ ЕДУКАТИВНИ КАМП РУКОМЕТНИХ ДЕЛЕГАТА – ЛОЗНИЦА 2022 
 

Управни одбор Заједнице делегата РСС је на својој деветој електронској седници 

донео одлуку о одржавању 12. летњег едукативног кампа за рукометне делегате „Лозница 

2022“ у периоду од 24.06.-26.06.2022. године у Лозници. 

Управни одбор је прихватио најповољнију понуду коју је дао Хотел „STOBEX“ у Лозници. 

http://www.hotelstobex.rs/ 

Камп је необавезног карактера, и намењен је делегатима свих степена такмичења. 

Учешће могу узети сви заинтересовани делегати по слободној пријави. Позивамо све 

чланове заједнице делегата да узму учешће у што већем броју, и учине значајан корак ка 

свом стручном усавршавању. 

 

Пријављивање се врши искључиво на једну од е-маил адреса Заједнице делегата РСС 

zajednicadelegatarss@yahoo.com или zajednicadelegata@zdrss.com најкасније до 13.05.2022. 

године. Пријаве које буду пристигле након предвиђеног датума се неће прихватати и узимати 

у разматрање. Накнадно одустајање након извршене пријаве није могуће. ( Напомињемо да 

је број места у хотелу ограничен и да ће се капацитет попуњавати редоследом пријављивања 

делегата). 

За информисање и евиденцију пријављених делегата задужена је секретар Заједнице 

делегата РСС Данијела Косановић. 

 

Укупна цена за два пуна пансиона износи 10.000,00 ( десетхиљада динара ) – почетак 

коришћења пансионских услуга је у петак са вечером  и завршетак у недељу са ручком. 

У цену пансиона је укључена боравишна такса и осигурање. 

 

Уплата се врши искључиво на текући рачун ЗД РСС број 160-487116-33 до 20.јуна 

2022, по следећој динамици: 

 

- Прва рата у износу од 5.000,00 динара до 20.05.2022.године 

- Друга рата у износу од 5.000,00 динара најкасније до 20.06.2022.године. 

 

Приликом уплате у сврху уплате обавезно навести: ЧЛАНАРИНА 

 

Планирани долазак учесника у хотел је петак 24.06.2022. године до 18 часова, а 

распоред соба ће одредити руководство кампа. 

 

Камп ће се одвијати кроз делегатске радионице, на којима ће делегати активно 

узети учешће у раду, под менторским вођством решавати конкретне делегатске 

проблеме и анализирати ситуације са утакмица из праксе. 

 

 Председник УО ЗД РСС 

                                                                                                              Ивановић Борис с.р 
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