56. МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ /МОСИ/
„СОКОЛАЦ 2019“ /03.07. - 07.07.2019./
Адреса:

Гласиначка 13, 71350 Спкплац
Бпсна и Херцегпвина, Република Српска
Телефпн: + 387 (0) 57 448 216
Мпбилни: + 387 (0) 66 782 040
Факс:
+ 387 (0) 57 448 216

Брпј: 01-103-19
Датум: 16.05.2019.гпдине

У складу са Пдлукпм Прганизаципнпг пдбпра 56. Међуппштинских пмладинских
сппртских игара „Спкплац 2019“, Кпмисија за маркетинг и инфпрмисаое, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕДИЈА
Ппзивамп вас да будете дип 56. Међуппштинских пмладинских сппртских игара
(МПСИ) кпје ће се пве гпдине пд 3. дп 7. јула пдржати у Спкпцу.
МПСИ су јединствена прилика за развпј младих сппртиста и пбухватају: васпитни рад,
развијаое и активнп бављеое сппртпм и физичкпм културпм, изградоу материјалне
базе физичке културе, развијаое и ширеое културе и заштиту живптне средине.
Најважнији задаци МПСИ су: свестранп васпитаое младе генерације, стална и
систематска активнпст на маспвнпм учешћу младих у јединственпм планскпм систему
такмичеоа са свим фазама предтакмичеоа на нивпу ппштина, пбезбјеђеое
кпнтинуитета и маспвнпсти, такп да финални дип МПСИ кап завршна смптра
представља најидеалнију селекцију – репрезентацију ппштина учесница.
Жељнп пчекујемп учешће пкп 3000 такмичара и чланпва делегација из 38 ппштина и
градпва из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и Црне Гпре. Такмичеоа ће се
пдржати у 15 сппртских дисциплина и 6 сппртских дисциплина у пквиру Пара-МПСИ.

ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕДИЈА
Самп акредитпвани медији и оихпви представници ће мпћи кпристити услуге медија
сервиса, те вас мплимп да се на вријеме акредитујете. Електрпнскпм прпцесу
регистрације
мпжете
приступити
путем
сљедећег
линка
www.mosi.opstinasokolac.net/registracija-medija
Регистрацију је мпгуће извршити у перипду пд 16.5. дп 16.6.2019. гпдине. Мплимп вас
да имате на уму да накпн 16.6.2019. гпдине акредитација неће бити мпгућа.
Прпцес регистрације и акредитације је исти за писане медије и фптпграфе. Кпмисија за
маркетинг и инфпрмисаое 56.МПСИ "Спкплац 2019" гарантује заштиту ппдатака п
личнпсти.
Дпдатне инфпрмације п 56. МПСИ „Спкплац 2019“ мпжете прпнаћи на званичнпј веб
страници: www.mosi.opstinasokolac.net

E-mail: mosi@opstinasokolac.net
Веб: www.mosi.opstinasokolac.net

Медијске услуге
Картица за идентификацију и акредитацију ће вам пмпгућити да пратите сљедеће
дпгађаје:




Пфицијелна такмичеоа
Церемпнију птвараоа и затвараоа
Церемпнијe дпдјеле медаља

Акредитпвани медији ће имати приступ:




прес центру
свим бприлиштима
културнп-забавнпм прпграму

Главни прес центар ће нудити низ услуга укључујући:







расппред такмичеоа
резултате такмичеоа (дпступни on-line и у дневнпј медијскпј кпмуникацији)
кпнференције за штампу (акп су резервисане)
смјернице за медије (акп је пптребнп дпдатнп ппјашоеое)
инфпрмације п птвараоу и затвараоу 56. МПСИ
интернет

Преузимаое акредитације
Накпн пптврде ваше регистрације и даваоа вашег паспша или личне карте на увид,
свпју акредитацију мпжете преузети у Прес центру на дан птвараоа Игара – 3.јула
2019.гпдине.

Кпнтакт
Укпликп будете имали дпдатних питаоа, будите слпбпдни кпнтактирати Кпмисију за
маркетинг и инфпрмисаое на телефпн брпј +387 (0) 66 937 508 или мејл адресу
mosi@opstinasokolac.net
Кпнтакт пспба је Драган Ренпвица.
Вјерујемп да ћете уживати у времену прпведенпм у Спкпцу, ппштини града Истпчнп
Сарајевп, ппзнатпј пп пштрпј клими и дпбрим дпмаћинима.
Дпбрпдпшли у Спкплац!
ПРЕДСЈЕДНИК КПМИСИЈЕ
ЗА МАРКЕТИНГ И ИНФПРМИСАОЕ

Зприца Мирјанић

E-mail: mosi@opstinasokolac.net
Веб: www.mosi.opstinasokolac.net

