ПОЗИВАМО ВАС НА ТРАДИЦИОНАЛНУ РЕПУБЛИЧКУ ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ

„ЗИМСКИ УСПОН НА ВЕЛИКИ КРШ “
У СУБОТУ, 09. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ.
ПРОГРАМ АКЦИЈЕ:
Субота, 09. фебруар 2019. ЗИМСКИ УСПОН НА ВЕЛИКИ КРШ 1148 mnv
08:30 - 08:55 окупљање, пријава и предаја списка учесника
09:00 - отварање акције испред Дома културе у селу Кривељ
09:15 - полазак на успон
14:00 - излазак на врх Великог крша 1148 мнв
16:00 - силазак до Царевог села и полазак према Кривељу
17:00 - подела захвалница друштвима, клубовима
17:30 - ручак и дружење у Дому у Кривељу
19:00 - затварање акције
- Укупна дужина стазе успон и силаз је око 15км
- успон 720 м
- спуст 408 м
Пријава за учешће: Обавезно до четвртка 07. ФЕБРУАРА 2019. године
- Борко Гајић,
060-04-80-732, gajicbor@ptt.rs,
- Иван Ћосић,
064-32-18-318,teatem@gmail.com,
- Чедомир Станчић,
065-99-26-000,
Обавеза вође пута и водича:
-да се пријаве организатору и предају списак учесника акције (најмлађи и најстарији учесник и рођени
09. фебруара)
-да брине о понашању и безбедности својих учесника за време трајања акције
Потребна одећа и опрема: НЕОПХОДНА ЗА ЗИМСКИ УСПОН
Исхрана: Организатор за учеснике акције обезбећује ручак-пасуљ, салату и хлеб по цени од 200,00
динара.
Обавезно понети прибор за јело и порцију.
Организатор задржава право да на акцију не поведе учеснике који немају адекватну опрему или који
по процени водича, нису психофизички спремни за напоре који их очекују на стази и измене сатнице
акције.
Сваки учесник акције учествује на своју одговорност.
Смештај: За оне који дођу дан раније биће организован смештај у нашем дому на Столу. Цена смештаја
за једно ноћење је 500,00 динара, уз обавезну резервацију. Капацитети ће се попуњавати редоследом
пријављивања. Око Дома постоји простор на коме је могуће поставити шаторе, без накнаде.
Остало : На дан акције обезбеђено је присуство лекарa и службе ГСС.
Акција ће се спроводити ускладу са одредбама Правилника о безбедности и одговорности у извођењу
планинарских активности.
Ова планинарска акција се организује уз помоћ градске управе и месне заједнице Кривељ о чијој
реализацији су информисана локална средства јавног информисања.
,,Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта и Планинарски Савез Србије допринели су
у значајној мери реализацију нашег пројекта обезбеђивањем дела неопходних средстава за њено
финансирање.''
ВИДИМО СЕ НА ВЕЛИКОМ КРШУ.
ПСД „ЦРНИ ВРХ“ БОР

