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Број: _05-9_-_39_/_1_    
  25.03 .2022.      

      П О З И В 
 
 Позивамо вас да учествујете на 4. Спортским сусретима у организацији Синдиката 
запослених у образовању, науци и култури Војводине, који ће се одржати од петка - 27.05.2022. 
године до недеље – 29.05.2022. године у КРУПЊУ. 
 
 ПУНА ЦЕНА котизације по учеснику је 7.950,00 динара – (2 пуна пансиона, почев од ручка). 
 
 СОНК Војводине покрива следеће трошкове: 1.250,00 динара по учеснику  + за захвалнице + 
пехаре и медаље + ангажовање дежурне лекарске службе + лиценциране судије + ангажовање (1-3) 
аутобуса..  
 

 Котизација по учеснику је 6.700,00 динара. 
• Котизација  се уплаћује до 15.04.2022. године 

______________________________________________________________________ 
 Ерсте банка 

на број:   340-11016154-47  
са назнаком: Котизација за 4. Спортске сусрете 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 Писмено попуњене пријаве  за учешће на 4. Спортским сусретима подносе се до 
15.04.2022. године електронски на е-маил: sonkvojvodine@gmail.com, контакт: 064/02-77-884 Ђурђица 
Црвенко. 

 
15. АПРИЛ  = 1 – рата  1.340,00 динара по учеснику  
15. МАЈ = 2 – рата  1.340,00 динара по учеснику 
15. ЈУН  = 3 – рата  1.340,00 динара по учеснику 
15. ЈУЛ  = 4 – рата  1.340,00 динара по учеснику 
15. АВГУСТ = 5 – рата  1.340,00 динара по учеснику  

УКУПНО:   6.700,00 динара 

  
 
Уз ПОЗИВ у прилогу достављамо: 

- Пријава за учеснике 
- Правилник такмичења                                                                     
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Организациони одбор сусрета одлучио је да се пријаве шаљу за следеће спортове: 

 
МУШКАРЦИ      ЖЕНЕ 
 
- мали фудбал (5+1)     - мали фудбал (5+1) 
- одбојка (6)     - одбојка (6) 
- баскет (3)     - баскет (3) 
- тенис  (појединачно)    - тенис  (појединачно) 
- стони тенис (2)     - стони тенис (2) 
- куглање (2)     - куглање (2) 
- шах  (4)     - шах  (4) 
- пикадо (3)     - пикадо (3) 
- пливање (појединачно)    - пливање (појединачно)    
- надвлачење конопца (6+2)    - надвлачење конопца    (6+2) 
- закуцавање ексера    (макс.2)    - закуцавање ексера (макс.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


