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ШТА ЈЕ ИДЕЈА?
• Основна идеја пројекта „Твој лајк за наш плес“
је да ученици кроз плес и покрет развијају
креативност, афирмишу своју школу широј
јавности без резултатског притиска који са
собом носи класичан облик такмичења.

ШТА ЈЕ “ТВОЈ ЛАЈК ЗА НАШ ПЛЕС”’?
• Ученици сами, у сарадњи са наставником
школе, осмисле плесну кореографију, дају јој
име и забележе у виду видео клипа. У снимању
кореографија ученици се могу повезати са
филмским секцијама.
• Видео клипови заједно са Пријавним листом
шаљу се на адресу/мејл Савеза за школски
спорт Србије.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
• Подстакнути ученике и ученице основних и
средњих школа да се баве физичким
активностима, иако немају афинитет према
спортовима који су у систему школских
спортских такмичења,
• Развити свест код деце да се плесом, као делом
општег образовања, може навијати за своју
школу и неговати тимски дух.

КАКО СЕ УКЉУЧИТИ
У “ТВОЈ ЛАЈК ЗА НАШ ПЛЕС” ?

I КОРАК - ПРИЈАВЉИВАЊЕ
•

Плесне групе пријављује наставник путем Пријавног
листа који треба скенирати и послати на e-mail Савеза
за школски спорт са назнаком: „Твој лајк за наш плес“.
На Пријавном листу потребна је сагласност родитеља и
следећи подаци:
–
–
–
–
–

Назив школе,
Назив плесне тачке,
Извођач и назив песме,
Имена свих ученика који учествују у плесној тачки
Сагласност родитеља да се снимци могу објавити на сајту, јутуб и фејсбук
страници СШСС,
– Контакт подаци и мејлови школе и професора који шаље кореографију,
– Пријавни лист мора да буде печатом и потписом оверен од стране директора.

I КОРАК
• Плесне тачке екипа које не пошаљу Пријавни лист
печатом и потписом оверен од стране директора као
и сагласност родитеља, неће моћи да се поставе на
јутуб страницу „Твој лајк за наш плес“ нити ће
улазити у конкуренцију за најпопуларнију или
најбољу плесну тачку.

II КОРАК – СМИМАЊЕ ВИДЕО КЛИПА
• Пројекат подразумева да се плесна кореографија
сними у виду видео клипа.
• Плесне кореографије треба да осмисле ученици у
сарадњи са наставником школе и на тај начин
покажу своју креативност.
• Наступ треба да се сними камером или
фотоапаратом/телефоном са квалитетном
камером.
• Пожељно је да на снимку буде гласна музика како
би оставила утисак на гледаоце, као и да се
снимање обави у лепом амбијенту.

ПРОПОЗИЦИЈЕ
• Плесну групу треба да чине најмање 2 плесача
највише 20! Сви чланови морају да буду ученици
школе за коју плешу.
• Кореографија треба да траје од 1 до 5 минута (не
мање од 1 минута и не више од 5 минута).
• Дозвољене су све врсте плесова (cheerleading плес,
zumba, Street dance, show dance, pom pom, latino
плесови, савремени плесови, стандардни плесови,
orijentalni плес, jazz dance, balet, Harlem Shake, break
dance, hip hop, народно коло, мажоретски плес и
сви остали ненаведени плесови).

ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ
• Важно је да знате да се све плесне тачке објављују на youtube
страници „Твој лајк за наш плес“ (а гласање се одвија на сајту
Савеза). Песмa коју изаберете за кореографију може бити
заштићена ауторским правима и у том случају youtube ће
избрисати звучни запис, тако да је за посетиоце странице
видљива кореографија али без звука.
• Не постоји универзална листа песама заштићених ауторским
правима а ни сам youtube не може да гарантује која је песма
заштићена а која није. Уколико је песма коју сте користили за
кореографију заштићена, на мејл Савеза стиже опомена због
повреде ауторских права о чему ћемо Вас лично обавестити.
• Из свега наведеног, као из прошлогодишњих искутава
препоручујемо да као избор музике-песме користите микс
песама или да имате резервну песму за исту кореографију.

III КОРАК – СЛАЊЕ ВИДЕО КЛИПА
• Снимак плесне тачке треба да се забележи и пошаље на
адресу/е-мејл Савеза најкасније до 04. маја 2022. године.
Постоје два начина како можете послати снимак и то:
– Снимак може да се забалежи на УСБ-у и да се поштом пошаље,
заједно са оригиналним Пријавним листом, на адресу Савеза за
школски спорт Србије Савез за школски спорт Србије, Булевар
Михајла Пупина 2, источно крило, спрат 4, канцеларија 432, 11070
Нови Београд
– За слање може да се користи и програм wetransfer
https://wetransfer.com/ или https://www.filemail.com/ који је
једноставан за коришћење. У адресу примаоца се уписује
skolskisport@mos.gov.rs, у „from“ се уписује Ваш мејл док снимак и
Пријавни лист upload-ујете. На тај начин стиже линк са којег може да се
скине прилог и користи за постављање на јутуб страницу Савеза.

IV КОРАК – ОБЈАВЉИВАЊЕ СНИМКА
• Све пристигле плесне тачке биће објављене на
фејсбук, јутуб страници и сајту Савеза за школски
спорт Србије.
• Након истека рока за учешће у пројекту, на мејл
пошаљиоца снимка биће послат линк према сајту
Савеза као и упутство за гласање.
• Ова упутства биће постављена на свим страницама
Савеза, како би сви учесници и занитересовани
бити обавештени о начину гласања.
• Гласање за најпопуларнију тачку врши се искључиво
на сајту Савеза у периоду од 05. до 13. маја 2022.
године.

V КОРАК - ТАКМИЧЕЊЕ
• Прогласиће се најбоље плесне групе и то у две
категорије:
– Најпопуларнија плесна коореографија (кореографија
са највише гласова)
– Најбоља плесна коореографија (по оцени стручне
комисије Савеза за школски спорт Србије).
• Такмичења су одвојена за ученике/це основних и
ученике/це средњих школа! Код основних школа постоје
две подкатегорије:
– Ученици од 1. до 4. разреда основне школе
– Ученици од 5. до 8. разреда основне школе

V КОРАК - НАГРАДЕ
• Победници ће бити награђивати брендираним спортским
мајицама са логом пројекта и имаће прилику да плесном
тачком отворе Републичка школска спортска првенства...
• Главна награда је учешће на Светском школском првенству
у кошарци у септембру 2022. у Београду. За учешће на овом
првенству плесна тачка треба да садржи мотиве
Cheerlidering-a и елементе кошарке.

УКЉУЧИ СЕ, ПЛЕШИ!

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ
Tel.: +381.11.301.44.32
skolskisport@mos.gov.rs
www.skolskisportsrbije.org.rs
www.facebook.com/skolskisportsrbije
www.youtube.com/user/skolskisportsrbije/videos

