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ГРАЂАНИМА
И ТУРИСТИЧКИМ ГОСТИМА ОПШТИНЕ ИРИГ
(свим правним и физичким лицима и средствима јавног информисања)
Поштовани,
са посебним задовољством вам упућујемо позив да се придружите милионском броју учесника Међународног
Дана изазова 2018.године.
Дан изаова је најзначајнија, традиционална, међународно призната и афирмисана манифестација чију
реализацију координира ТАФИСА - Светска Асоцијација Спорта за све.
ЗА Дан изазова је резервисана последња среда месеца маја - 30.МАЈ ОГ.
Ову планетарну акцију организује ТАФИСА са циљем анимације што већег броја грађана ради укључења
у рекреативним активностима са спортским и културним садржајима кроз игру, дружење и забаву.
Дан изазова је истовремено и дан позитивне, неусиљене атмосфере. То је Дан који креира самосвест,
спортско - рекреативни дух и ентузијазам, Дан активног живљења у којем се не бирају најспособнији, Дан који
ангажује све грађане и туристичке госте општине Ириг, без обзира на пол, узраст и ниво физичких и
функционалних способности, социјални статус и слично.
Овогодишњи Дан изазова за грађане општине Ириг је више него посебабан јер Републику Србију
представљамо на светском нивоу (конкуренција општина до 20.000 становника) и „ривали су нам“ ЈЛС - градићи
из Израела, Костарике, Чилеа Словачке, Венецуеле, Бразила,... и изузетан разлог да се што боље организујемо,
победимо их и на најлепши начин презентујемо и промовишемо општину Ириг и Људе добре воље.
Суштина програма Дана изазова је да се испуни минимални задатак - да се сви бавимо одређеним
спортско - рекреативним садржајем у трајању од најмање 15 минута непрекидно, под мотом општине Ириг
„ПОКРЕНИ СЕ - РАЗВЕДРИ СЕ!“ и да ту активност пријавимо општинском организационом одбору Дана изазова
2018.године.
Предлажемо вам да и на овогодишњи Дан изазова, од 7 до 22 сата, одржите спортске трениг часове,
организујете гранске и разноврсне часове спортске рекреације, одржите „мини“ крос такмичења, организујете
разне штафетне и елементарне игре деце, а може и одраслих, одржите фолклорне тренажне пробе,
организујете планинарске излете, да пливате, шетате,...само се покрените и разведрите!
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