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ПРАВИЛА КОНКУРСА ''ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ'' 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна индустријска зона бб, (у даљем тексту: „Компанија 

Књаз Милош“ или „Организатор конкурса“), матични број 07347383, ПИБ: 100994867, 

кога заступа Милош Стојисављевић, Извршни директор. 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Компанија Књаз Милош, као власник бренда AQUA VIVA промовише здрав живот и 

физичку активност. Као друштвено одговорна компанија, одлучила je да заједно са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Српским 

савезом професора физичког васпитања и спорта реализује Програм „Покренимо нашу 

децу“. Циљ Програма „Покренимо нашу децу“ је увођење додатне додатне свакодневне 

15-оминутне физичке активности у основним школама за ученике од 1. до 4. разреда и 

обуке 1206 учитеља који ће стечено знање примењивати у току наставе, у свему према 

Плану имплементације Програма. 

Компанија Књаз Милош организује наградни Конкурс под називом ''Покренимо нашу 

децу'' тако што ће у периоду од 30.10.2017. до 22.12.2017. године оцењивати најбољи 

разред и најбољег учитеља из области физичке активности у основним школама које  се 

пријаве на Конкурс. 

 

ОПИС КОНКУРСА И ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

Конкурс ће бити објављен 26.10.2017 године. 

Посматрани период траје од 30.10.2017 до 22.12.2017. 

Пријаве на Конкурс шаљу се до 20.11.2017. године. 

Пријављивање се не може вршити после 20.11.2017. године. 

Одобрено је продужење рока за пријаву на Конкурс до 04.12.2017. године. 

Резултати Конкурса објављују се 27.01.2018. године. 

Конкурс почиње дописом који Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, упућује школама, а биће објављен и на Aqua Viva сајту и 

https://www.facebook.com/aquaviva.rs/  (у даљем тексту Фејсбук званична страница). 

Пријаве на Конкурс врше се попуњавањем пријаве која је саставни део Конкурса. 

Формулар попуњавају учитељи уз сагласност директора школе. 

Попуњени формулар школе достављају на имејл адресу: ponade2017@gmail.com  

 
ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА 

Право учествовања на Конкурсу имају све основне школе односно одељења од првог до 

четвртог разреда и њихови учитељи на територији Републике Србије. 

 

 

https://www.facebook.com/aquaviva.rs/
mailto:ponade2017@gmail.com
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ПРАВИЛА КОНКУРСА 

Конкурисање се врши попуњавањем пријаве и слањем материјала у посматраном 

периоду. 

Формулар пријаве садржи следеће податке: 

• назив школе  

• место   

• адресу 

• контакт школе 

• име и презиме учитеља 

• разред и одељење 

• број ученика одељења 

• контакт учитеља (маил + телефон) 

Формулар за пријаву је доступан у електронској форми на веб адреси 

http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/, а такође ће бити послат свим учитељима који су 

учествовали школске 2016/2017 године на њихову е-маил адресу. 

 

У периоду од 22.12.2017. до 05.01.2018. године пријављени кандидати достављају видео 

и фото материјал који садржи: 

• назив, место и адресу школе, разред и одељење; 

• видео запис у трајању 1 до 2 минута који приказује ученике одељења како 

вежбају моделе који су понуђени ПОНАДЕ програмом; 

• 16 фотографија (по 2 фотографије направљене недељно у току трајања конкурса) 

у jpeg формату понуђени модели вежбања минималне резолуције 1024x768; 

• потврду потписану и оверену од стране директора школе да је програм вежби са 

којима конкуришу за бодове уврштен у годишњи план и програм рада школе. 

• табелу која је доступна у електронској форми на веб адреси 

http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/, а такође ће бити послата свим учитељима 

који су учествовали школске 2016/2017 године на њихову е-маил адресу. 

Учесници конкурса могу конкурисати за додатне бодове уколико доставе: 

• видео запис од 30-60 секунди који садржи вежбе који изводе ученици одељења 

које су сами осмислили, или до 10 фотографија, или слајдова (у power point 

formatu),који приказују моделе које су сами осмислили. 

 

Одговорност за прибављање дозвола и сагласности за снимање ученика 

је у надлежности школа и сваки примљени видео материјал Организатор 

може по потреби објавити на  

https://www.facebook.com/aquaviva.rs/ и веб адреси 
http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/. 

 

Накнадне пријаве неће се узимати у разматрање. 

Материјал мора бити снимљен на ЦД –у и доставља се у коверти на којој се налази: име 

и презиме учитеља, назив, место и адреса школе, одељење и разред, са назнаком ''за 

Понаде конкурс'' на адресу: Књаз Милош А.Д. ул. Ђорђа Станојевића 14, 11070 Нови 

Београд. 

 

http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/
http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/
https://www.facebook.com/aquaviva.rs/
http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/
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Пријављене кандидате оцењује Комисија коју чине: представник компаније Књаз Милош, 

представник Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

представник Стручног спортског удружења „Српски савез професора физичког 

васпитања и спорта“ („ССПФВС“) 

Комисија оцењује најбољe oдељење. 

Комисија оцењује: комплетност материјала, време проведено у вежбању и квалитет 

самог вежбања који се оцењује из послатих видео материјала и фотографија.  

Из достављеног видео и фото материјала стручна Комисија оцењује: правилност и 

уиграност. Код додатног модела ''Вежбамо на наш начин'' Комисија оцењује правилност, 

уиграност и креативност.  

Проглашење победника обавиће се 27. јануара 2018. године. 

Додела награда уследиће након проглашења победника. 

Прве три награде ће доделити представник компаније Књаз Милош и биће објављене на 

https://www.facebook.com/aquaviva.rs/. Остале награде биће достављене преко курирске 

службе. 

НАГРАДЕ 

Рангирање и награђивање се обавља на два нивоа, на следећи начин:  

I  Први ниво је рангирање школа и награђивање у оквиру 12 регија:  

Рб. Школске регије 

1. Сомбор 

2. Нови Сад  

3. Чачак и Ужице  

4. Краљево, Нови пазар  

5. Пожаревац  

6. Ваљево  

7. Јагодина, Зајечар 

8. Ниш, Косовска Миторовица, Ранилуг 

9. Лесковац  

10. Крагујевац, Крушевац 

11. Београд  

12. Зрењанин 

 

Три најбоље пласиране школе у свакој регији (укупно 36 награђених школа, односно 

њихових одељења) добијају наградни пакет “реквизити”.  

НАГРАДНИ ПАКЕТ-РЕКВИЗИТИ: 

1.Гимнастичке палице 30 ком 

- Направљене од високо-квалитетне пластике, пречника: 25мм, дужине: 1м,  

затворене са оба краја. 

- Намењене различитим гимнастичким вежбама како млађих, тако и старијих 

узраста, погодне и за вежбање у води. 

https://www.facebook.com/aquaviva.rs/
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- Доступне у четири боје: црвена, плава ,жута и зелена. 

2.Лоптице за  развој агилности (луде лоптице) 15 ком 

- Реакцијска лоптица израђена од гуме високог квалитета. 

- Идеална за тренинг агилности у свим спортовима. 

- Користи се у тренинзима брзине реакције као и за око/ рука координацију 

покрета. 

3.Падобран 1 ком. (3,65м пречник) 

- 100% полиестер, али веома мекан, незапаљив . 

- Садржи држаче (ручке) од канапа. Спакован у торбу. 

- Погодан за све групне активности, у које су укључена деца свих узраста. 

4.Атлетски полигон 1 ком. 

- Овај сет омогућава бескрајан низ могућности и инспирације приликом 

коришћења. 

- Идеалан је за школе, спортске клубове, школице спорта и уопште тренинг у 

различитим областима. 

- Омогућава развој снаге, брзине,  координације, концентрације и издржљивости 

код деце свих узраста, па и код одраслих.  

- Сет се састоји од: 

- 20 ком. пластичних чуњева са рупама, 50 цм висине. 

- 6 ком.  пластичних шипки, дужине: 1м, пречника: 25мм у жутој боји. 

- 12 ком.  вијача. 

- 1 ком. мердевина за координацију, дужине: 4м. 

- 1 ком. пиштаљка. 

- 3 ком. штафетних палица. 

- 20 ком.пластичних колутова, у пет боја:  жута, наранџаста, зелена, црвена, плава. 

- 12 ком. капитенских трака у две боје:  жута и зелена. 

У случају да школи која добије ову награду одговара да неки део опреме замени 

постоји могућност замене само уколико је таква опрема доступна организатору и 

уколико је исте новчане вредности. 

 

II  Други ниво је рангирање и награђивање на нивоу Републике.  

На основу пласмана који се утврђује сабирањем квалитативних и квантитативних 

мерила, односно бодовањем материјала које је одељење, односно учитељ као 

представник одељења на конкурсу проследио ССПФВС биће утврђена 3 најуспешнија 

одељења од укупно 36 награђених одељења.  Награде за прва три места на конкурсу се 

састоје од следећих ставки, рангирано од првог до трећег места. 
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Прво место 

1.Рекреативна настава за време трајања летњег школског распуста 2018. год. 

Рекреативна настава покрива трошкове превоза и боравка ученика једног 

одељења на дестинацији која ће бити накнадно утврђена, у зависности од 

доступних капацитета у време планирано за одржавања рекреативне наставе. 

Рекреативна настава се одржава на територији Србије. 

Максимална укупна вредност аранжмана је 660.000 РСД, односно 22.000 РСД по 

ученику, са свим трошковима (смештај, превоз, дневнице, оброци, организатори, 

програм). 

 

2.Путовање 

 

Учитељу ће бити уручен ваучер за путовање вредности од 500 еур, који ће моћи 

да искористи код агенције коју бира давалац награде. Ваучер ће моћи да се 

искористи до краја 2018. год. 

 

 

Друго место 

 

1.Дводневни излет за ученике одељења. Дводневни излет обухвата путовање у 

трајању од два дана са једним ноћењем. Излет је едукативно спортског карактера 

и планирано одржавање је током другог полугодишта школске 2017/2018 год. 

Ученицима је плаћен превоз и смештај. Исти ће зависити од расположивих 

капацитета у тренутку одржавања. Излет је на територији Србије. Награда 

обухвата и трошкове дневница вође пута (учитеља). Максимална укупна вредност 

аранжмана је 210.000 РСД, односно 7.000 РСД по ученику, са свим трошковима 

(смештај, превоз, дневнице, оброци, организатори, програм). 

 

 

2.Путовање  

 

Учитељу ће бити уручен ваучер за путовање вредности од 500 еур, који ће моћи 

да искористи код агенције коју бира компаније Књаз Милош. Ваучер ће моћи да 

се искористи до краја 2018. год. 

 

 

Треће место 

 

1.Једнодневни излет за ученике одељења. Једнодневни излет обухвата путовање 

у трајању од једног  дана без ноћења. Излет је едукативно спортског карактера и 

планирано одржавање је током другог полугодишта школске 2017/2018 год. 

Ученицима је плаћен превоз и активности. Исти ће зависити од расположивих 

капацитета у тренутку одржавања. излет је на територији Србије. Награда 

обухвата и трошкове дневнице вође пута (учитеља). Максимална укупна вредност 



6 
 

аранжмана је 90.000 РСД, односно 3.000 РСД по ученику, са свим трошковима 

(смештај, превоз, дневнице, оброци, организатори, програм). 

 

 

2.Путовање  

 

Учитељу ће бити уручен ваучер за путовање у вредности од 500 еур, који ће моћи 

да искористи код агенције коју бира Компанија Књаз Милош. Ваучер ће моћи да 

се искористи до краја 2018. год. 

 

Учесници конкурса који освоје награде биће обавештени од стране Организатора на 

https://www.facebook.com/aquaviva.rs/  

 

НАЧИН И РОК ПРЕДАЈЕ НАГРАДА 

Награде ће бити достављене победницима конкурса у року од 30 дана од дана 

проглашења победника, путем курирске службе. Наградна путовања ће бити 

реализована по претходном договору са школом чије је одељење освојило награду. 

Добитник је дужан да достави: име и презиме, број мобилног телефона, е-маил адресу и 

фотографију, као и све додатне податке који могу олакшати комуникацију с њим, све у 

року од 8 (осам) дана од дана објављивања добитника на Фејсбук страници. Уколико не 

дође до тога награда ће бити додељена следећем рангираном учеснику. 

Приликом обавештавања o освојеној награди, Организатор ће обавестити добитника о 

датуму предаје односно коришћења награде. Од победника ће се тражити писмена 

сагласност да његови лични подаци могу бити објављени. Потписивањем сагласности 

победник даје пристанак да Организатор може користити његове личне податке : име и 

презиме, број мобилног телефона, град, адресу, емаил корисника и фотографију. 

Приликом преузимања награде добитник је дужан да пружи на увид Организатору личну 

карту или пасош, како би се неспорно утврдио његов идентитет. Уколико Учесник 

Конкурса не поступи на предвиђени начин, односно не пружи неопходне податке о себи, 

Организатор неће бити у обавези да му додели награду и у том случају награда се 

додељује следећем рангираном. 

 

УЧЕСНИЦИ/САГЛАСНОСТ СА ПРАВИЛИМА 

Учешће на Конкурсу је бесплатно и добровољно. Учесник не стиче право на било какву 

накнаду од Организатора или било ког трећег лица по основу свог учествовања у 

Конкурсу, нити Организатор има право да од Учесника захтева било какву накнаду на 

име узимања учешћа у Конкурсу. Запослени у компанији Књаз Милош, запослени у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Стручном 

спортском удружењу „Српски савез професора физичког васпитања и спорта“ немају 

право учествовања на конкурсу. 

Учествовањем у овом Конкурсу Учесници у целости прихватају ова правила. 

https://www.facebook.com/aquaviva.rs/
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ПУБЛИЦИТЕТ 

Учешћем у Конкурсу учесници су сагласни да се њихови подаци: име, презиме, 

фотографија користе на Фејсбук мрежи као и другим медијима у промотивне сврхе у 

циљу промовисања Конкурса као и самог бренда Књаз Милош. 

 

ПРАВО ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРАВИЛА КОНКУРСА 

Организатор конкурса ,,Покренимо нашу децу “ задржава право да у било које време из 

оправданих разлога изврши измене ових правила, без одлагања и путем писаног 

обавештења на Фејсбук страници. 

 

ПРЕКИД КОНКУРСА 

Конкурс се може прекинути једино у случају више силе о чему ће учесници одмах бити 

обавештени путем писаног обавештења на Фејсбук страници. 

 

КОНТАКТ 

У случају техничких проблема и додатних питања поводом Конкурса, корисник се може 

обратити на имејл адресу: ponade2017@gmail.com  

 

ОСТАЛО 

Организатор Конкурса не преузима никакву одговорност за општу употребу сајта 

Фејсбук. Овај конкурс ни на који начин не спонзорише, не одобрава нити спроводи 

Фејсбук, нити је са њим повезан ни на који други начин. Разумете да своје податке дајете 

компанији Књаз Милош, а не компанији Фејсбук. Достављене личне податке учесника 

Конкурса Организатор ће користити искључиво ради контактирања победника и у сврху 

спровођења Конкурса, а Организатор се обавезује да ће те податке обрађивати и чувати 

у складу са Законом о заштити података о личности. 

 

Организатор Конкурса нема било какву одговорност поводом организовања студијских 

путовања и рекреативне наставе, осим доделе награда у складу са овим конкурсом. 

Школа добитница ових награда се сматра организатором таквог путовања односно 

наставе.  
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