ПОЗИВНО ПИСМО
за Традиционалнуу планинарску акцију
„ПОВЛЕНСКИ ВРХОВИ-ПОВЛЕНСКИ
КАМП 2016.”
29.-31. јула 2016.
ПК „Повлен” из Ваљева организује Републичку планинарску акцију за свoje
пријатеље-планинаре и љубитеље планине Повлен.
Место окупљања и смештаја учесника је на плацу ПК „Повлен”, испод врха
Великог Повлена ( 2 км макадамским путем од превоја Дебело брдо), 40 км од Ваљева,
на путу за Бајину Башту и Тару.
Програм активности:
-петак 29.07.2016.
после 17.00 часова се очекује долазак и смештај првих учесника у кампу и вечерње
дружење уз музику у дому до 24.00.
-субота 30.07.2016.
8.30 – пријава учесника за планинаску промо трку „Повленски изазов 2016.“
9.00 – старт трке, дужина 5,3 км, висинска разлика ..., карта и профил стазе у
прилогу
9.15 - пријава учесника, евидентирање, подела бонова за ручак
9.45 - свечано отварање акције
10.05 - полазак на стазу, средње тешка, дужина 13 км (три врха Повлена)
11.10 - полазак на краћу стазу, дужине 8,5 км (В. Повлен, Средњи Повлен, Плоча,
слап Цетиње)
15.00 - повратак у камп на ручак
16.40 - слободне активности, подела захвалница, за оне који одлазе кући
21.15 - ноћни излазак на врх Средњег Повлена -1301м/нм (опција)

-недеља 31.07.2016.
8.00 - доручак
9.12 - полазак на стазу, дужине 9 км (врх Беден 1256 м/нм- кружна стаза)
13.20 - повратак у камп
15.00 - затварање акције
Смештај:
Организатор обезбеђује бесплатно, осветљено место за постављање шатора
учесника, као и основне хигијенско-санитарне услове (ВЦ-е, туш и чесме са пијаћом
водом). Постоји могућност смештаја мањег броја планинара у дому, по цени од 300
динара или у приватном смештају, у близини дома, по цени од 500 до 600 динара за
ноћ. За овај смештај је потребно позвати организатора и уплатити износ, као
резервацију, а предност имају они који се раније пријаве.
Исхрана:
У суботу је планиран заједнички ручак, а број оброка се мора пријавити раније (до
25.07.2016.). Цена ручка са хлебом и салатом је 200 динара, чијом куповином се
помаже завршетак изградње планинарског дома.
За додатне оброке се такође можете пријавити организатору, пре доласка, до 25.07.
Биће понуђено и више врста пића и слаткиша по повољним ценама.
Организатор обезбеђује учесничке картоне и печате врхова, за све пријављене.
Пре свега желимо да се сви лепо проведемо, дружимо и одморимо, да заборавимо
на све проблеме, којима смо свакодневно изложени, па ће и стазе бити пријатне, а не
сувише тешке и дуге, а уз дуже паузе за уживање.
Понесите порцију и прибор за јело, а они који спавају у кампу и шатор са врећом за
спавање, подметач и батеријску лампу.
Своје бриге и проблеме оставите пре уласка у камп и покажите планинарску
толерантност и обзир према другим учесницима, који такође желе да се опусте.
Једино вече планирано за игранку, уз разглас је у петак.
Планирамо да вечерње и ноћно дружење у суботу буде, као некад, уз логорску
ватру, а да нас ујутро буди цвркут птица и сунчеви зраци, а не разглас.
Дозвољено је једино коришћење мобилних телефона (наравно, ко жели)!
Предивни терени Повлена нису само погодни за планинарење, већ и за поклонике
планинског бициклизма, слободног пењања, параглајдинга, као и за теренске
вожње џиповима. Ту задовољство могу пронаћи и они који сакупљају гљиве и
лековито биље.
Сви учествују на сопствену одговорност.
Организатор не одговара за учеснике који на стазе крену самостално, као и оне који
су са неодговарајућом опремом, такође за евентуалне повреде изазване самовољом
појединаца, здравственим проблемима, као и под утицајем алкохола и других
недозвољених средстава.

Позивно писмо можете „скинути” са сајта ПСС-а www.pss.rs
Даљинар: Београд-Ваљево 94 км, Нови Сад-Ваљево 135 км . На ово додати још 40
км до кампа.
Да подсетимо, из Београда- редовни аутобуски поласци за Тару у 8.00 и 16.15 час.
Колима и мини бусевима се може доћи до дома, а за аутобусе веће од 30 седишта је
препорука да се паркирају на Дебелом Брду, на проширењу, код споменика Живану
Ђурђевићу.

Пријаве учесника очекујемо до 25.07.2016. године до 20 часова на
телефоне организатора:
-Станојевић Љиљана 064-64 11 240, фиксни 014-234 765 и факс 014-220
418
-Јанковић Миломир 064-20 99 864
Е-маил: stanojevicdoo@open.telekom.rs
Водичи требају да предају стандардни списак учесника, са годином
рођења по доласку.
ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ-ВИДИМО СЕ НА ПОВЛЕНУ !

У прилогу Вам шаљемо карте, тако да најлакше прођете возилима кроз Ваљево и
стигнете до кампа. Препоручујемо да посетите Ваљевски музеј, који је често
проглашаван да има најлепше поставке у Србији, као и остале културно-историјске
споменике у близини. Ову опцију је најбоље искористити у петак, приликом доласка
или у недељу поподне, у одласку.
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