
Kао и сваке године организујемо
зимски камп за децу у периоду 

од 09. јануара до 14. јануара 
(5 ноћи, 6 дана).

 
Цена кампа је 28.000,00 рсд.

Друго дете има попуст од 3500,00 рсд,
а треће дете добија гратис.

 
*30% се плаћа приликом пријаве,

преостали део уплате се равномерно
распоређује на рате или у целости

 до датума поласка* 
 

Пријава могућа путем маила:
kancelarijatonus@gmail.com

 
Децу ће водити Стефан Tрипуновић,
за све детаљне информације можете

позвати (+381644139036)
 

У настакву опис активности.



*Просечна старост наших 
кампера/учесника је од 5 до 12 година

(деца предшколског и раног школског узраста).
Наше туре, зимске и летње, имају максимално

 12 до 15 полазника*
 

АКТИВНОСТИ
 

-Кроз занимљиве активности у природи, оживљавање
„духа повратка природи“ код деце, и превазилажење
оквира организованих шетњи и обилазака културних

знаменитости. 
 

-Боравак у слабије развијеним сеоским срединама,
посета сеоских школа и упознавање са вршњацима. 

 
-Упознавање са биљним и животињским светом,

саветовања о лековитости различитих биљних врста.
-Усмереност ка здравом начину исхране искључивим

конзумирањем домаће хране.
 

 -Развијање креативних способности учесника у пројекту
кроз креативне и забавне радионице. 

 
Наше активности су небројене, a у зимским месецима, 

то су  идиличне и забавне снежне авантуре. 
 

- Санкање, прављење иглоа, грудвање и шетање  по
дубоком снегу, прављење Снешка Белића, вожња

кочијама, јахање коња по снегом прекривеним
пределима, припрема и ношење дрва за огрев, прављење

кућице у шуми... незаобилазна су радост. 
Испијање чаја након оваквих активности, уз ватру, враћа

нас у бајке из детињства.



ХРАНА
 

На бази пуног пансиона: доручак, ручак и вечера као и
две ужине. Сеоска газдинства, проверена и домаћа

храна, главни су извор снабдевања. 
 

ПРЕВОЗ
 

 Превоз и трансфери обављају се стандардним
туристичким аутобусима, мини бусевима или другим
средствима, према прописима и критеријумима који
важе у земљи у којој је регистрован превозник кога

ангажује Организатор, и примењују се прописи,
принципи и правила одређених од стране превозника. 

 
ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ

 
 Што више информација кроз 

УПИТНИК О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАТУСУ добијемо, 
утолико ће нам бити лакше

 да пружимо прву неопходну помоћ. 
 

Доктор који је стално присутан поред деце и који
учествује у реализацији свих активности, даје крајњу

оцену о неопходној медицинској заштити или
интервенцији. 

Тонус располаже сопственим санитетским комплетом
који је доступан у случају хитних интервенција. 

 
Подсећамо, наши водичи су квалификовани за пружање

прве помоћи. 
 

Имајте на уму да је услов за учешће на било којој Тонус
тури да имате здравствено и путно осигурање.



ВИДИМО СЕ!


