
Удружење физичара ''Омега'' Ниш у сарадњи са Друштвом физичара Србије 
о р г а н и з у ј е  

1 7 .  К А М П  Ф И З И К Е  
за ученике основних школа и ученике првог и другог разреда средњих школа 

од 09. до 15. јануара 2023. године 
у Сокобањи, у хотелу ''Бањица'' 

 

На овом кампу моћи ћеш да се накратко ставиш у улогу научника тако што ћеш 
изводити експерименте, мале огледе, решавати различите задатке, анализирати 
појаве и самостално изводити закључке. Осим научника, видећеш како је то бити 
програмер – научићеш основе програмирања, правићеш презентације, монтираћеш 
видео записе и имаћеш прилику да своје знање презентујеш. Такође, имаћеш прилику 
да физику и астрономију упознаш из угла људи који су у блиском контакту са овом 
науком, и на тај начин их заволиш још више. Поред свега овога, упознаћеш Сокобању, 
гледаћеш филмове и склапаћеш дивна пријатељства. 
 

 

Цена – 21400 динара + превоз 

7 дана - 6 пуних пансиона 
(смештај у трокреветним и четворокреветним собама – соба 30 m2, кабловка телевизија, 

Wireless интернет) 

Могућност плаћања у више рата до јуна 2023. године: 

• чековима грађана 

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

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 (до 20. октобра)  - 2500,оо динара 
II рата (до 15. новембра)  - 2500,оо динара  
III рата (до 15. децембра)  - 2500,оо динара  
IV рата (до 08. јануарa)  - 1400,оо динара 
V рата (до 10. фебруара)  - 2500,оо динара 
VI рата (до 10. марта)   - 2500,00 динара 
VII рата (до 10. априла)  - 2500,оо динара 
VIII рата (до 10. маја)   - 2500,оо динара 
IX рата (до 10. јуна)   - 2500,оо динара 

 
 

Напомена:  
Уколико дође да отказивања учешћа због здравствених разлога 
уплаћени износ ће бити враћен у потпуности. 
У Хотелу је обезбеђен лекарски надзор и поштовање препорука 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја за понашање у 
ванредним условима. 
 
 
 


