
 
 

 

Билтен бр .1 

Сојуз на извидници на Македонија 

15та Национална смотра на Сојузот на извидници на Словениjа - ZTS 

ZLET2017 - од 01 до 10 Август 

 

1. Организација 

Организатор на 15та Словенечка национална извидничка смотра – Злет, Велењe 2017 е 

Сојузот на извидници на Словенија (ZTS). 

2. Локација и датум 

15та Словенечка национална извидничка смотра ќе се одржи во периодот од 01 до 10 

август 2017, на северната страна на езерото во Велење, додека некои активности ќе се 

одржат  во околината на Велење.   

3. Учесници и водичи 

Учесници на ЗЛЕТ2017 можат да бидат извидници кои се на возраст од 13-18  (родени 

помеѓу 1999 и 2004). Групата/Контингентот  треба да содржи најмалку 9 учесници и еден 

водич на групата. Групите кои имаат помалку од 9 учесници ќе бидат споени со други 

групи пред почетокот на настанот. Организаторот на ЗЛЕТ2017 ќе ги организира групите 

во кампови, со што секој камп ќе има учесници од повеќе контингенти. Право на учество 

имаат сите одреди кои членуваат во СИМ. 

4. Волонтирање 

Организаторите на ЗЛЕТ2017 имаат потреба од околу 200  волонтери за успешно да биде 

организирана замислената програма. Волонтер може да биде секој извидник постар од 18 

години кој е спремен да ги изврши дадените обрврски. Општи области на работа:  

 подготовка и организација на хајк 

 организирање на работилница 

 техничка поддршка  

 логистика. 



 
 

 

 

 

5. Програма на смотрата        

Програмата за смотрата ЗЛЕТ2017 е замислена да се одвива како летен камп и поделена е 

на 5 поголеми делови и тоа: хајк во околината на Велење, кој ќе трае два и пол дена, 

каде учесниците ќе имаат можност пошироко да ја запознаат околината на Велење, 

заеднички активности каде учесниците ќе добијат еднакво искуство, активности до 

пладне каде учесниците ќе си одберат своја тема/работилница и во групи од 9 или повеќе 

члена ќе учествуваат на таа активност, дополнителни активности после пладне и посебна 

вечерна програма со цел да се обезбеди повеќе забава. На тој начин на секој учесник му 

се нуди можност тој да ја доживее смотрата на начин како што пожелува сам. 

Неколку слики од локацијата на смотрата 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. Како да се пријавите за ЗЛЕТ2017  

Со цел оптимално да се одработи програмата на ЗЛЕТ2017 на пријавени 4                       

учесници може да се пријави 1 волонтер (STAFF)  не е дозволено да се пријават повеќе 

волонтери (STAFF) од учесници во прилог со билтенот ќе ви бидат испратени и апликации 

кои треба да се пополнат од страна на одредите - листа за извидници кои ќе бидат 

учесници и апликација за извидниците кои се пријавиле како волонтери. Пополнетите 

апликации да се испратат до водачот на контингентот на СИМ Благојче Секулоски на е-

маил blagojce.scout@gmail.com најдоцна до 10 Април 2017. 

 

7. Котизација и начин на плаќање   

Во цената за учесниците се покриени следниве трошоци: храна, опрема, програмски 

материјал, марама и беџ од смотрата.  

 

 
 

Котизацијата за учесници и 
волонтери до 10 април 
2017 

Котизацијата за учесници и 
волонтери по 10 април 
2017 

Учесници  170 € 190€ 

Волонтери 100 € 130 € 
 

 

Патните трошоци, контингенската опрема и патничко осигурување би изнесувале 

максимум до 120 евра. 

НАПОМЕНА:  

За да се обезбеди што поголем контингент на СИМ ќе се работи на обезбедување на 

средства кои ќе бидат рамномерно распределени за сите учесници кои ќе се пријават 

до дадениот рок.  


