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ПЛАНИНАСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
СЛУЖБА ВОДИЧА ПСС
Члановима Службе
На основу члана 7, Правилника Службе водича Планинарског савеза Србије

САЗИВАМ
24. Збор Службе водича Планинарског савеза Србије.
Збор ће бити одржан у суботу, 03. Децембра2016. године у сали
планинарског дома „Чарапићев Брест“ на Авали, са почетком у 11.00.
Место одржавања Збора је промењено па Вас молимо да обавестите и остале
колеге који желе да присуствују Збору. Нисмо у могућности да користимо салу
општине Стари град у заказаном термину. Напомињемо да је по завршетку Збора
обезбеђен ручак за све учеснике Збора Службе.
За Збор предлажем следећи:

Дневни ред:
1. Избор радних тела Збора.
2. Усвајање дневног реда.
3. Усвајање одлуке о давању овлашћења начелништву Службе да изврши неопходне
измене и допуне свих правилника Службе везане за нови статут ПСС и нове обуке
запешачке водиче по стандарду ЕРА, за ферате, леднике и кањонинг.
4. Усвајање плана рада за 2017.
5. Разно
6. Подела ИД картица водичима Службе ПСС којима је обновљена лиценца.

Посебно саопштење:
По завршетку Збора, на Авали у плканинарском дому Чарапићев
Брест биће одржано предавање о ГПС-у уређајима и њиховом
коришћењу, у колико буде довољно заинтересованих. Предавање ће
држати представници фирме ГАРМИН у трајању од три до четири сата,
са следећим садржајем:

1. Garmin GPS уређаји – Упознавање и руковање уређајима.
2. Garmin BaseCamp – Основна обука за коришћење програма. Обрада
записаног трага, креирање трага и његова употреба.
3. Garmin Custom Maps - Могућност коришћења скенираних карата и
њихове калибрације.
Молимо Вас да се благовремено пријавите на адресу службе и да
понесете ваш ГПС уређај, персонални рачунар са инсталираним
програмом Garmin BaseCamp .
Предавањеће бити одржано уколико се пријави довољан број
заинтереованих. Молимо Вас да се најкасније до 25 новембра пријавите
на адресу sluzbavodica@gmail.com.
Све информације и документа значајна за рад Службе налазе се на сајту ПСС
(www.pss.rs-комисије-водича).
За све додатне информације можете контактирати електронском поштом Службу
sluzbavodica@gmail.com, на телефон начелника Службе 065-8806 519 или поштом на
адресу Савеза:
Планинарски савез Србије,
Андрићев венац 2/1, 11103 Београд,

са назнаком: за Службу водича
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