Члан 6.
Координатори радне групе гастро такмичења који припремају чорбу, чај, кафу за посјетиоце
манифестације имају право на накнаду за набавку потребних намирница и реквизита (пластични
тањири, кашике, чаше, хљеб и слично).
Висина накнаде ће се утврдити на састанку радне групе гастро такмичења и на основу процјене
потребног материјала и реквизита. Приједлог висине накнаде ће се доставити организационом
одбору манифестације који доноси одлуку о висини накнаде и издати рјешење о плаћању.
Члан 7.
Организатор манифестације је дужан сваком учеснику обезбједити адекватно мјесто за спортско и
гастро такмичење манифестације, као и за излагаче сувенира и рукотворина.
Након рока за достављање пријава за учешће, Национални парк „Козара“ ће израдити мапу са
распоредом штандова за све учеснике и исту додијелити свим учесницима.
Члан 8.
Организатор је дужан обезбједити провјеру пријављених учесника манифестације прије почетка
манифестације и отказати учешће пријављеним кандидатима који не прихватају услове прописане
овим правилником и пропозицијама такмичења.
Организатор може отказати учешће учеснику у току трајања манифестације уколико не поштује
програм и услове из овог правилника.
Члан 9.
Организациони одбор ће формирати радне групе и именовати координаторе за реализацију
активности манифестације „Дани зиме на Козари“ 2019. године. Радне групе и координатори су
обавезни креирати план активности, пропозиције и именовати комисије за оцјењивање.
Члан 10.
Радна група – гастро такмичење је састављена од три члана, и то по један представник испред
средње угоститељске школе, одреда извиђача и ловачког удружења. Радна група има обавезу да
креира и достави пропозиције за гастро такмичење и пријаву за учешће, као и да именује комисију
за гастро такмичење. Пропозицијама за гастро такмичење су дефинисана права и обавезе
учесника у свакој поједничаној категорији, те начин такмичења и бодовања. Комисија за гастро
такмичење је састављена од три члана представника учесника гастро такмичара. На основу
пропозиција за гастро такмичење врши се бодовање и у свакој категорији се одређује побједници.
Пропизиције и пријава биће постављени на веб страници Туристичке органиизације града
Приједора.
Организатор, радна група и комисија за гастро такмичење се обавезују да својим начином рада не
дозволе фаворизовање ниједног учесника.
Члан 11.
Радна група – безбједност јавног скупа је састављена од представника установа Центра јавне
безбједности, „Sector Security“, Територијалне ватрогасне јединице и Комуналне полиције из
Приједора. Радна група је дужна да креира план обезбјеђења који би дефинисао физичко
обезбјеђење манифестације, односно план и ангажовање припадника обезбјеђења, паркинг,
регулисање саобраћаја и безбједност посјетилаца манифестације. Организатор и радна група за
безбједност јавног скупа се обавезују да својим начином рада не дозволе фаворизовање ниједног
учесника.
Члан 12.
Радна група – програм и промоција је састављена од представника туристичких организација,
чланова организационог одбора (Приједор, Градишка, Козарска Дубица и Нови Град). Радна група
је дужна да креира план промоције који би дефинисао програм манифестације, односно учеснике
културно забавног дијела манифестације и излагаче рукотворина и сувенира.
Организатор и радна група за програм и промоцију се обавезују да својим начином рада не
дозволе фаворизовање ниједног учесника
Члан 13.
Координатор спортског такмичења градова/општина је представник Туристичке организације града
Приједора и дужан је да креира пропозиције за учешће и пријаву за учешће у спортском
такмичењу градова/општина, као и да именује комисију за спортско такмичење. Пропозицијама за
спортско такмичење су дефинисана права и обавезе учесника, те начин такмичења и бодовања.

Комисија за спортско тамичење је састављена од три члана, односно од главног судије и два
помоћника.
На основу пропозиција за спортско такмичење врши се бодовање и у свакој дисциплини се
одређује побједници, односно прва три мјеста. Финални побједници за прво, друго и треће мјесто
се одређују на основу збројених бодова из свих дисциплина. Пропизиције и пријава биће
постављени на веб страници Туристичке органиизације града Приједора.
Организатор, координатор и комисија за спортско такмичење се обавезују да својим начином рада
не дозволе фаворизовање ниједног учесника.
Члан 14.
Координатор ски купа је представник Планинарско-скијашког друштва „Љубијски рудар“ из
Приједора и дужан је да креира пропозиције за учешће у ски, као и да именује комисију за
оцјењивање. Пропозицијама за ски куп су дефинисана права и обавезе учесника, те начин
такмичења и бодовања. Комисија за ски куп је састављена од три члана, односно од главног
судије и два помоћника. На основу пропозиција за ски куп врши се бодовање и у свакој категорији
се одређује побједници, односно прва три мјеста. Пропизиције ће бити постављене на веб
страници Туристичке органиизације града Приједора.
Организатор, координатор и комисија за ски куп се обавезују да својим начином рада не дозволе
фаворизовање ниједног учесника.
Члан 15.
Координатор зимског омладинског марша је представник Клуба екстремних спортова „Албатрос“
из Приједора и дужан је да креира опште услове учешћа и пријаву за учешће у зимском
омладинском маршу. Општим условима су дефинисана права и обавезе учесника у зимском
омладинском маршу.
Општи услови и пријава биће постављени на веб страници Туристичке органиизације града
Приједора.
Организатор и координатор зимског омладинског марша се обавезују да својим начином рада не
дозволе фаворизовање ниједног учесника.
Члан 16.
Организатор ће по завршетку манифестације прогласити најуспјешније учеснике манифестације
спортског и гастро дијела такмичења, као и ски купа.
Укупним побједницима за спортско такмичење, односно за освојено I, II и III мјесто, организатор ће
обезбједити новчане награде, пехаре и дипломе. Побједницима из појединачних спортских
дисциплина, организатор ће обезбједити дипломе.
Укупним побједницима за гастро такмичење, односно за освојено I мјесто у свакој категорији,
организатор ће обезбједити пехар и диплому, као и дипломе за друго и треће мјесто.
Побједницима ски купа, односно за освојено I мјесто у свакој категорији, организатор ће
обезбједити пехар, а за II и III мјесто медаље, и дипломе.
Свим учесницима манифестације, излагачима сувенира и рукотворина, као и спонзорима се
додјељују захвалнице.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА
Члан 17.
Под појмом спортски учесник подразумијевају се екипе које одреде туристичке организације (град
или општина уколико нема регистроване туристичке организације). Број учесника/такмичарских
екипа спортског такмичења градова/општина максимално је 10.
Под појмом гастро учесник подразумијевају се екипе средњих угоститељских школа, извиђачких
одреда, ловачких и планинарских друштава. Број учесника/такмичарских екипа гастро такмичења у
категорији средње школе, извиђачи и планинари максимално је 20, док у категорији ловачка
удружења нема ограничења.
Под појмом излагач рукотворина и сувенира подразумијевају се регистрована физичка и правна
лица која се баве израдом рукотворина и сувенира. Максималан број излагача рукотворина и
сувенира је 20.
Под појмом учесник ски купа подразумијевају се ученици основних и средњих школа, рекреативци
и полазници школе скијања који нису учесници професионалних скијашких такмичења. Број
учесника/такмичера у ски купу је неограничен.

Под појмом учесник зимског омладинског марша подразумјевају се физичка лица која познају
основе планинарења и која имају адекватну опрему за планинарење. Учесници зимског
омладинског марша могу бити само чланови планинарских друштава, а број учесника је
неограничен.
Члан 18.
Саставни дио овог правилника су пропозиције за ски куп, спортско и гастро такмичење, општи
услови учешћа на зимском омладинском маршау и излагача сувенира и рукотворина, као и
пријавни обрасци за учешће.
Обавеза учесника је да поштује одредбе из овог правилника, пропозиција и општих услова, као и
да достави пријаву за учешће на манифестацији.
Члан 19.
Пријава учешћа на манифестацији се врши путем Туристичке организације града Приједора,
уколико су испуњени услови из овог правилника.
Члан 20.
Излагачи који се баве израдом рукотворина и сувенира имају право да се представе на
манифестацији и да продају своје производе. Због ограничења простора и штандова, на простору
једног штанда представиће се два излагача рукотворина и сувенира. Број пријава је ограничен на
20, односно на 10 штандова.
Члан 21.
Број учесника у спортском такмичењу је минимално 3, а максимално 5 чланова по екипи, а у
гастро такмичењу максимално 3 члана + координатор.
Члан 22.
Учесници манифестације су дужни да се старају о опреми и реквизитима који су им додијељени од
стране организатора манифестације, те да одржавају ред и чистоћу на мјесту одржавања
манифестације.
У случају оштећења, учесници су дужни да надокнаде штету организационом одбору
проузроковану сопственим немаром.
Члан 23.
Учесници спортског и гастро такмичења су дужни да обезбједе редара испред своје екипе, те да
организатору доставе податке о редарима.
Члан 24.
Учесници су дужни да у вријеме трајања манифестације сарађују са организационим одбором, као
и да поштују упуте и налоге одбора.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ
Члан 25.
Представници туристичких организација (град или општина уколико нема регистроване туристичке
организације), средњих угоститељских школа, ловачких удружења, планинарских друштва,
извиђачких одреда, те физичка и правна лица која се баве израдом рукотворина и сувенира
требају у предвиђеном року попунити пријавни образац и доставити организатору.
Уредно попуњену пријаву учесници спортског и гастро такмичења, као и излагачи сувенира и
рукотворина манифестације достављају организационом одбору манифестације, најкасније до
22.01.2019. године, на адресу Туристичка организација града Приједора, организациони одбор XIII
привредно-туристичке манифестације „Дани зиме на Козари“ 2019. године, путем поште, лично, на
факс број: 052/ 243 031 или путем мејла: info@visitprijedor.com.
Члан 26.
Учесници зимског омладинског марша требају попунити пријавни образац и доставити
координатору, односно Клубу екстремних спортова „Албатрос“. Уредно попуњену пријаву учесници
зимског омладинског марша достављају најкасније до 22.01.2019. године, на Клуб екстремних
спортова „Албатрос“, лично или путем мејла: kes.albatros@gmail.com.

