СУДИЈАМА И ДЕЛЕГАТИМА
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Број: 2/21
Ваљево, фебруар 2021.

ПЛАН И ПРОГРАМ СЕМИНАРА
ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2020/2021.
Обавештавамо вас да ће се обавезни семинар СУДИЈА Окружне лиге “Колубара” и
Међуопштинских лига ''Исток'' и ''Запад'' одржати у Ваљеву, у сали Градске управе града Ваљева и СРЦ
''Пети пук'' У СУБОТУ 27. ФЕБРУАРА 2021. године по унапред утврђеном распореду доласка.
Семинар ће бити организован у складу са свим мерама и препорукама надлежних органа Републике
Србије у вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом.
Судије ће обавити лекарске прегледе у сали Градске управе града Ваљева, а затим ће приступити
полагању физичких норми на стадиону СРЦ ''Пети пук''.
На дан почетка семинара у Ваљеву обавиће се провера здравствене способности судија и то
интернистичко – кардиолошки преглед у износу од 500,00 динара и очни преглед у износу од 200,00
динара, који се плаћају приликом доласка и прегледа на семинару.
Све поменуте активности биће обављене у малим групама, стога је неопходно да се сви
стриктно придржавају утврђене сатнице која се налази у прилогу.
Током боравка на семинару обавезно је ношење маски.
Чланарину за семинар обавезно уплатити на т.р. ФСКО бр. 105000000219595225, СУДИЈЕ
Окружне лиге 2.300,00 дин, а СУДИЈЕ Међуопштинских лига 1.900,00 дин, са назнаком “чланарина за
семинар”. Доказ о уплати дати приликом доласка и пријаве на семинар.
ДЕЛЕГАТИ не долазе на овај семинар. ДЕЛЕГАТИ Окружне лиге дужни су да уплате таксу на
т.р. ФСКО бр. 105000000219595225 у износу од 1.800,00 динара, а ДЕЛЕГАТИ Међуопштинских лига у
износу од 1.600,00 динара. Делегати су дужни да доказ о уплати и урађен офтамолошки преглед доставе
у канцеларију Савеза најкасније до 27. фебруара 2021. године. Образац за офтамолошки преглед налази се
у прилогу овог Позива.
За све информације у вези са семинаром можете се обратити канцеларији савеза тел/факс 229-098.
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САТНИЦА – ДОЛАЗАК НА СЕМИНАР


ДОЛАЗАК У 8,00 ЧАСОВА:

СУДИЈЕ ССОС ОФС ЛАЈКОВАЦ


ДОЛАЗАК У 8,30 ЧАСОВА:

СУДИЈЕ ССОС ФСО ЉИГ И МИОНИЦА


ДОЛАЗАК У 9,00 ЧАСОВА:

СУДИЈЕ ССОС ОФС УБ


ДОЛАЗАК У 9,30 ЧАСОВА:

ССОС ФСГ ВАЉЕВО

Судије се подсећају да се морају стриктно придржавати сатнице семинара.

