Кампови спадају у део кошаркашких активности и доприносе њеној
популаризацији.
Сарадња Кампова са КСС допринела би њиховој успешнијој реализацији,
унапређењу стручног рада и усавршавању, а КСС би промовисао Кампове који
испуне критеријуме и услове за сарадњу са КСС. Сарадња КСС и Кампова мора
бити на обострано добро. Та сарадња била би условљена испуњавањем одређених
критеријума од стране организатора кампова, а које пропише КСС. Критеријуми се
морају поштовати почев од дана доделе права коришћења знака КСС па све док се
то право користи.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ЗНАКА КВАЛИТЕТА КСС
Организатор Кампа који је заинтересован за сарадњу и коришћење знака КСС
треба да испуни опште услове и посебне услове.
Организатор Кампа може поднети захтев за доделу права коришћења знака КСС
после најмање 4 године узастопног активног рада кампа.
ОПШТИ УСЛОВИ
Организатори кампа могу обављати делатност само у облику привредног друштва,
односно одговарајућем облику предузетништва (Закон о спорту Републике Србије,
члан 95).
1. Камп
Камп треба да има минимум 500 учесника, распоређених по сменама и групама не
већим од 16 учесника по групи.
Директор или технички руководилац кампа мора имати 3 и више година радног
искуства на пословима техничке организације кампа и 10 година искуства у раду у
спорту.
Стручни руководилац Кампа мора да буде школован тренер и носилац „црвене
лиценце“. Сваки Руководилац смене мора да буде носилац „црвене лиценце“.
Тренери који воде групе морају да имају звање Оперативног тренера, носиоци
„плаве лиценце“. Сви тренери морају имати оверену тренерску лиценцу за
претходну такмичарску сезону.
Организатор кампа мора да обезбеди Полису осигурања за све учеснике кампа.
Камп мора да има дежурног лекара 24 часа дневно и обезбеђено медицинско
збрињавање у хитним случајевима.
Организатор кампа је дужан да обезбеди за сваког учесника кошаркашки комплет
опреме и лопту, а за сваког тренера - кошаркашки комплет опреме.
Организатор кампа је обавезан да обезбеди да сваки учесник кампа по доласку на
камп има важећи лекарски преглед. Лекарски преглед учесници кампа обезбеђују
самостално-индивидуално.

2. Програм рада и стручни кадар за његово спровођење
Руководилац кампа мора бити особа са најмање 3 године радног искуства у
руководећим пословима организације кампова, а најмање 5 година радног
искуства у камповима.
Организатор кампа је дужан да приложи План и програм рада на српском и
енглеском језику.
Програм рада предвиђа садржај, број тренинга, такмичења и предвиђених
теоретских предавања, а прилагођен је узрасту и знању учесника.
Програм треба да је сачињен од стране носиоца програма, који је врхунски тренер
са вишегодишњим искуством у раду са младима/десет и више година/, носилац
„црвене лиценце“.
Са подацима из Програма треба да буду упознати учесници кампа пре почетка, а
организатор Кампа је дужан да га се придржава и у целости спроводи.
Програм се доставља надлежној Комисији КСС.
3. Квалитет смештаја и исхране
Објекат за смештај учесника треба да буде хотелског типа у адекватним собама за
смештај спортиста /довољно простране, са простором за одлагање гардеробе и
условима за сушење опреме/, свака соба са засебним купатилом.
Објекат мора имати салу за радне састанке и простор за слободне активности
учесника, у оквиру објекта.
Исхрана мора бити на бази пуног пансиона и квалитетом и количином мора да
задовољава потребе учесника – спортски јеловник прилагођен обиму и
интензитету рада, као и узрасту учесника.
Објекат мора да пружа потпуну безбедност и сигурност учесницима кампа.
4. Услови рада
Камп мора да има отворене терене, али и обезбеђену салу у случају лоших
временских услова, како се не би губио континуитет рада.
Квалитет подлоге терена (бетонски или друге врсте подлоге) мора бити
задовољавајући.
Терен мора бити безбедан за коришћење, по могућству ограђен, а обавезно
ограђен уколико се налази у зони саобраћаја.
Величина терена мора бити по стандардима.
Опрема на терену (кошаркашке конструкције) морају бити по стандардима за
узрастну категорију (за узраст мини-баскета конструкција мора бити на 2.6м).
Лопте морају бити величине прописане за урастну категорију (за узраст минибаскет величине 5, за узраст млађи пионири величине 6, за остале категорије
величине 7, за девојчице величине 6).

5. Остале обавезе организатора
Организатор је обавезан да истакне лого КСС на свој опреми која је у функцији
организације кампа: терени, спортска опрема (на свим артиклима опреме где је то
у могућности), штампани и промотивни материјали и материјали за упис,
рекламни панои,...
Организатор је обавезан да обезбеди једно место за тренера стажисту кога би
одредио КСС на предлог Регионалних савеза (смештај, исхрана и опрема).
Организатор је обавезан да, у оквиру простора за рад на кампу, обезбеди
постављање рекламног паноа КСС на коме би били истакнути спонзори КСС. Ову у
складу са интересовањем и захтевом КСС а КСС је у обавези да наведени пано
изради и постави.
Организатор Кампа по основу сарадње и коришћења знака КСС има обавезу
уплате годишњег износа 200 бодова на рачун КСС, а уплаћена средства би се
користила за трошкове контроле рада Кампова и унапређење стручног рада.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. Медијска презентација Кампа
2. Сопствени website Кампа, чији линк може бити на web страници КСС
3. Рекламно-пропагандни
материјали
Кампа
са
листом
промотера,
демонстратора и гостију кампа
ОБАВЕЗЕ КСС
Право коришћења знака КСС одобрава се без временског ограничења уз
константну проверу квалитета рада кампа. КСС има право и могућност контроле
рада и испуњености услова и критеријума. Контролу ће вршити овлашћена лица
КСС без посебне најаве вршења контроле. У случају да се договорени услови не
поштују КСС може једнострано одузети право коришћења знака КСС и ту одлуку
јавно објавити.
По одобравању права на коришћење знака КСС, КСС је у обавези да одлуку о
одобравању јавно објави путем сајта КСС и обавести све кошаркашке чиниоце.
КСС је у обавези да на сајту КСС омогући презентацију свих кампова са одобреним
правом коришћења знака КСС (линк са логотипом кампа).
КСС је у обавези да у сарадњи са Регионалним савезима омогући Организатору
кампа презентацију кампа у просторијама Регионалних савеза као и поделу промо
материјала преко канцеларије Регионалних савеза.
КСС је у обавези да на промоцији кампа обезбеди присуство свог представника.
КСС и Организатор кампа ће размотрити могућност проширивања сарадње и
организације заједничких активности (организација стручних и специјалистичких
кампова и семинара за потребе КСС у оквиру редовних и ванредних активности
Кампова, припреме неких од селекција у оквиру Кампа, помоћ КСС у довођењу
промотера репрезентативаца сениорских и млађих репрезентативних селекција,
препорука у добијању Међународне верификације од ФИБА, набавка званичне
кошаркашке опреме КСС-лопте, дресови,... по посебним погодностима, и сл.).

