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ПОЗИВНО ПИСМО ВОДИЧИМА III КАТЕГОРИЈЕ ЗА
ОБУКУ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ЗА II КАТЕГОРИЈУ
Обука за водиче друге категорије ће се одржати од петка 26. јануара до
недеље 04. фебруара 2018. године на Јадовнику (Сопотница). Полазници обуке ће
бити смештени у планинарском дому „Сопотница“ власништво ПД „Камена Гора“
из Пријепоља у вишекреветним собама.
Сви кандидати, водичи треће категорије, који су стекли услов да похађају обуку за
водиче друге категорије требало би да буду у планинарском дому „Сопотница“ Пријепоље најкасније до 13,30 h у 26. јануара 2018. године. Руководство обуке од тог
тренутка почиње са наставом. Руководство обуке ће у случају великог снега обезбедити
транспорт опреме учесника, од села Лучица до планинарског дома у Сопотници.
Кандидати морају да доставе најмање пет извештаја ментора пре обуке на аресу савеза
(са назнаком "за Слижбу водича").
Сви полазници обуке морају да понесу:
- планинарску књижицу- ИД картицу (са маркицом за 2018.год.),
- личну карту, здравствену књижицу
- најмање пет извештаја ментора и
- уверење спортског лекара.
Сви полазници обуке су обавезни да имају планинарску опрему за боравак у планини у
зимским условима од 10 дана. Неопходна опрема је:
- планинарске ципеле
- средство за одржавање ципела
- резервне пертле
- транспортни ранац до 80ℓ и мали ранац до 40ℓ
- врећа за спавање у зимским условима и подметач
- кабаница или шаторско крило
- ветровка
- полар
- пресвлаке
- чарапе – више пари
- пригодне планинарске панталоне
- наочари са УВ заштитом, крема са великим фактором УВ заштите

- камашне
- прибор за личну хигијену
- прибор за писање (свеска, оловка, гумица, лењир, угломер)
- бусола (компас) и GPS - ко поседује
- дерезе, цепин, шлем, пењачки појас
- два карабинера са навртком и два прусика од 3 до 4 m дебљине 5 или 6 mm
- прибор за јело (посуда, кашика, виљушка, нож)
- примус (због припреме оброка у току бивака)
- бивак врећа (ко поседује)
ЦЕНА

У цену боравка од 9 дана урачунато је: спавање у дому, доручак, ужина, ручак,
вечера, ИД картица, организациони трошкови, трошкови инструктора и предавача.
Цена за полазнике обуке је 26.000,оо динара.
Планинарска друштва или полазници обуке су обавезни да уплате целокупан
износ на жиро рачун Планинарског савеза Србије 355-1032012-41 са назнаком
„Обука за водиче II категорије“, најкасније до 15.01.2018. године, уплате пристигле
после овог датума неће бити прихваћене. Препоручујемо планинарским
друштвима да за своје кандидате сносе све трошкове или део трошкова. Молимо
Вас да благовремено извршите уплату.
Обука ће се одржати уколико се пријави најмање 10 водича треће категорије. У
случају мањег броја пријављених, покушаћемо у договору са пријављенима да
променимо место и огранизацију одржавања обуке ради смањења трошкова, ако у томе
не успемо школа ће бити отказана а новац враћамо.
Наставни тим биће формирамиран након завршених уплата а о чему ће кандидати
бити обавештени пре обуке.

За све информације:
Зоран Контић, начелник 065 88 06 519,
или
email: sluzbavodica@gmail.com
У Београду 19. Дец. 2017.
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