Служба водича ПСС

Позив за стручно оспособљавање планинских водича као спортских стручњака
Поштовани,
Као што знате, Закон о спорту РС не препознаје „планинске спортске водиче“ као „спортске
стручњаке“. Постојање спортских стручњака у чланству или уговорно везаних за клубове, јесте
услов да клубови од државе буду признати као спортска удружења. Њихово суфинансирање као и
суфинасирање нашег Савеза, буџетским, али и другим средствима, као и наше рангирање међу
спортовима, у великој мери зависи од броја спортских стручњака које имамо, па је наш заједнички
интерес да их буде што више.
Имајући наведено у виду, као и низ понуда међу којима је најповољнија понуда за стручно
оспособљавање добијена од Факултета за спорт и туризам из Новог Сада, председник ПСС,
предедник комисије за обуку и усавшравање, као и начелник и секретар Службе водича ПСС, су са
координатором овог програма са поменутог факултета, професором Слободаном Крнетом, постигли
договор да се нашим водичима III. и виших категорија омогући стручно оспособљавање другог нивоа
за звање „спортски водич“ у планинарству. Како се ово оспособљавање састоји из два дела специјалистичких (планинарских) предмета и општих предмета, ови први ће водичима бити
признати, а наставу из 6 општих предмета полазници ће похађати и испите полагати у току два дана
(субота и недеља). Надокнада трошкова за одржавање наставе, испита и израду сертификата-уверења
о стеченом звању је динарска против вредност од 100 € по средњем курсу НБС на дан плаћања.
Наведени износ може се платити у две рате. Након достављања доказа о уплати школарине, или
њеног првог дела, Факултет ће тим кандидатима послати грађу за припрему испита у електронској
форми.

Настава траје два дана и уколико буде довољно пријављених
кандидата (најмање 30) биће организована у Новом Саду у два термина: 13.
и 14. априла и у другом термину 23. и 24. новембра 2019. године.
За пријављивање је потребно, електронским путем на мејл (slobodan.krneta@tims.edu.rs), доставити
попуњен пријавни лист, налази се у прилогу овог дописа и на сајту ПСС, копију дипломе о завршеној
редовној школи (најмање трогодишње средње), копију личне карте и копију доказа о уплати школарине на
рачун Факултета:

265-2010310003938-78, сврха уплате је школарина а позив број 2-1/н .
Пријаву, документе и доказ о уплати, треба доставити, најкасније до 01. априла, и до 10.
новембра за други термин, а факултет ће пријављеним полазницима послати наставни материјал у
електронској форми, након достављања доказа о уплати школарине.
Уколико плаћање врши прани субјект, треба се обратити професору Крнети ради добијања
предрачуна. Потребни подаци за предрачун су: пун назив субјекта који плаћа, адреса, ПИБ број, за
кога се плаћа и колики износ!
Настава ће се одржавати на Факултету за спорт и туризам – тимс у Новом Саду, Радничка
30 а, са почетком у 9,00 часова.
Додатне информације могу се добити на телефон 021 530 231, 021 530 633 и 063 25 66 24.
Уколико је неком потребан смештај, потребно је да се обрате на адресу: ivana.miskovic@tims.edu.rs или на
телефон 063-344-651. Могуће су све врсте смештаја (хотел, приватно или хостел), а најповољније је у хостелу
који се налази на 5 минута хода од факултета. Цена смештаја у вишекреветној соби је 10€, а двокреветна соба
у хостелу је 30€.
У Београду
24/01/2019.
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