
Удружење физичара ''Омега'' Ниш у сарадњи са Друштвом физичара Србије 

о р г а н и з у ј е  

I X  З И М С К И  К А М П  Ф И З И К Е  
за ученике основних школа 

од 08. до 15. јануара 2015. године 
у Сокобањи, у хотелу ''Бањица'' 

Учење, забава и од ове године и бесплатно лечење за све учеснике Кампа који 
пате од обољења дисајних путева (бронхитис, бронхијална астма...)! 

Садржај кампа  биће реализован кроз активности: 

 часови физике по разредима 
Према наставном плану за додатни рад и припрема за полагање завршног испита. 

 мали огледи 
Помоћу најједноставнијих средстава, која су свакодневно доступна, ученици ће изводити огледе, анализирати појаве и 
изводити закључке. 

 информатичка секција 
Основне могућности програма за креирање презентација, обраду видео записа и програмирање. Кроз практичну примену ових 
програма ученици ће обрађивати садржаје из физике. 

 популарна предавања из области физике и астрономије 
Упознавање са савременим достигнућима физике и астрономије. 

 слободне активности 
 Учесници кампа ће упознати Сокобању, у вечерњим сатима биће организована дискотека, пројекција филмова, астрономска 
посматрања и интернет клуб. 

 Сви учесници Кампа добијају приручнике за све програмске активности. 

Цена – 16450 динара + превоз 

8 дана - 7 пуних пансиона 

(смештај у трокреветним собама, кабловка телевизија, Wireless интернет) 

Могућност плаћања у више рата до маја 2015. године: 

 чековима грађана 

 на жиро рачун Удружења физичара ''Омега'' Ниш бр. 105-21877-67 код АИК Банке 

Пријављивање у току. 

Информације и пријављивање: Југослав Ђорђевић, координатор кампа,  

моб.тел. 069/756-494; e-mail: juga.fizika@gmail.com 
Информације o претходним камповима: http://omegafizika.rs/ 

 
Сагласан сам да моје дете, ___________________________________, ЈМБГ_____________________ ученик ________, разреда 

ОШ_____________________________________ иде на камп физике у Сокобању. 

Упознат сам са условима боравка и рада на кампу, висином накнаде и начином плаћања. Сагласан сам да фотографије са кампа 
на којима се налази моје дете могу бити објављене у сврху популаризације и промоције кампа и других активности Удружења 

физичара Омега, подружнице ДФС-Ниш као и Друштва физичара Србије. 
 

_______________________________________________________ 
име и презиме родитеља, број личне карте 

 
________________________________________________________ 

адреса, број телефона (фиксни/мобилни) 
 

______________________________________ 
потпис родитеља 

http://omegafizika.rs/


Начин плаћања: 

 

I рата (одмах)    - 2000,оо динара  

II рата (до 20. новембра)  - 2000,оо динара  

III рата рата (до 15. децембра) - 2000,оо динара 

IV (јануар пре поласка)   - 450,oo динара + превоз 

V рата (до 10. фебруара)   - 2500,оо динара 

VI рата (до 10. марта)   - 2500,оо динара 

VII рата (до 10. априла)   - 2500,оо динара 

VIII рата (до 10. маја)   - 2500,оо динара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако желите да ваше дете користи бесплатне здрваствене услуге у Хотелу ''Бањица'' (за децу 

која пате од обољења дисајних путева - бронхитис, бронхијална астма...) 
 

 
Сагласан сам да моје дете, ___________________________________, ЈМБГ_____________________ ученик ________, разреда 

ОШ_____________________________________ користи бесплатне здрваствене услуге у Хотелу ''Бањица'', за децу која 

пате од обољења дисајних путева - бронхитис, бронхијална астма... 

 
_______________________________________________________ 

име и презиме родитеља, број личне карте 

 


