
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отварање клизалишне сезоне 2014/2015 и програми Зимске рекреације 
 

У петак, 26.децембра 2015.године, у 18 часова, СЦ ,,Олимп-Звездара“ званично отвара клизалишну сезону 

2014/2015 и тада ће улаз  у првом блоку (од 18:00 до 19:30) бити бесплатан за све посетиоце.  

Радно време клизалишта ће током целе сезоне бити од 10:00 до 22:00 у блоковима од по сат ипо времена: 

10:00 – 11:30 

12:00 – 13:30 

14:00 – 15:30 

16:00 – 17:30 

18:00 – 19:30 

20:00 – 21:30 

Током зимског распуста, свим радним данима од 01. до 19.јануара 2015.године ( осим 07.јануара) улаз на 

клизалиште биће бесплатан за све основце и средњошколце уз ђачку књижицу у периоду од 10:00 до 16:00. 

Бесплатан улаз обезбеђен је као део бесплатних програма Зимске рекреације који се већ годинама организују на 

,,Олимпу“ у сарадњи са Градском општином Звездара и Градским секретаријатом за спорт и омладину. 

Поред бесплатних термина за рекреативно клизање обезбедили смо квалитетне програме и у оквиру кампова и 

школица клизања и хокеја. Програм по узрастима и данима је следећи: 
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Ред. 

бр. 
Назив програма Време Узраст Датум одржавања 

1.  Школа клизања 
08:00 - 09:00ч. 

1.- 8. раз. ОШ 

01.01. - 19.01. 

свим радним данима 

осим 07.01.2015. 09:00 -10:00ч. 

2.  Школа хокеја 
10:00 - 11:00ч. 

1.- 8. раз. ОШ 

01.01. - 19.01. 

свим радним данима 

осим 07.01.2015. 11:00 - 12:00ч. 

3.  

Зимски камп на ,,Олимпу“  

у фискултурној сали, балону за фудбал 

и обилазак Астрономске 

опсерваторије 

школица спорта 09:00 – 10:00ч. 

1.- 8. раз. ОШ 
05.,06.,08.,09.,12.,13.,14.,

15.,16., и 19.01.2015. 

спортски полигон 10:00 - 10:45 ч. 

рукомет  11:00 - 11:45 ч. 

кошарка 12:00 - 12:45 ч. 

фудбал 13:00 - 13:45 ч. 

обилазак Астрономске 

опсерваторије 
14:30 - 16:00 ч. 

4.  
Зимски камп на ,,Олимпу“ у трим 

сали и на клизалишту - плес, зумба, 

аеробик 

школа плеса 08:00 - 08:45ч. 

5.- 8. раз. ОШ 

1 - 4. раз. СШ 

05.,06.,08.,09.,12.,13.,14.,

15.,16., и 19.01.2015. 

зумба за децу 09:00 - 09:45ч. 

аеробик за децу 10:30 - 11:15ч. 

обука клизања на леду 12:00 - 14:00ч. 

5.  
Зимски камп на ,,Олимпу“ у трим 

сали и на клизалишту - борилачки 

спортови 

карате 12:00 - 12:45ч. 
5.- 8. раз. ОШ 

1 - 4. раз. СШ 

05.,06.,08.,09.,12.,13.,14.,

15.,16., и 19.01.2015. 

 

За све програме пријаве трају до четвртка, 25.децембра 2015.године. Неопходно је попунити анкетни 

листић на рецепцији СЦ ,,Олимп-Звездара“ и пратити сајт СЦ ,,Олимп-Звездара“ јер ће 29.децембра бити 

објављени спискови са групама. 
 

OЧЕКУЈЕМО  ВАС  НА  ВАШЕМ  И  НАШЕМ  ОЛИМПУ! 
 


