ОПСД ,,Драган Радосављевић“
Саве Ковачевића 37ц - 19000 Зајечар 4 телефон +381 63457536
e-mail: draganradosavljevic.za@gmail.com
ПИБ 100577349 матични број 7315937 рачун 205-203340-04

Омладинско Планинарско – Смучарско друштво
”Драган Радосављевић„ из Зајечара у сарадњи са Планинарским Савезом Србије

ОРГАНИЗУЈЕ
“35. Божићни успон на Ртањ”
Датум и место одржавања:

13.01.2018. планина Ртањ

Програм акције:
субота 13.01.2018. год.
Окупљање учесника акције и припрема за успон до 8.30 часова у мотелу „Балашевић„ на путу
Зајечар - Параћин
8,30 –
отварање акције
8,45 –
полазак аутобусима до сепарације Мирово за оне који иду на врх северном
страном планине односно до насеља Ртањ за оне који иду јужном страном планине
09,00 –
полазак на успон северном страном
09,30 –
полазак на успон јужном страном
13,00 – 14,00 излазак на врх северне и јужне групе
16,00 – 17,00 силазак у насеље Ртањ
Смештај:

Контакти за смештај:
Етно центар Ртањ Балашевић. Телефон: +381 30 463 306; 463 316
Е-маил: info@balasevicrtanj.com

Хотел Србија –Тис Зајечар. Телефон: 019/ 422 540 i 019/ 422 333.
Е-маил: mojatisekipa@gmail.com

Пансион ''Радгост'' Ртањ. Телефон: +381 65 85 111 93, +381 65 85 111 94
Е-маил: pansionradgost@gmail.com http://www.pansionradgost.com/sr-sr/contact.htm

Исхрана:
На жалост, због ситуације у насељу Ртањ, нисмо у могућности да Вам понудимо
бесплатан оброк. Исхрана је из ранца. Објекат ''Радгост'', у коме ће бити штаб акције, је малог
капацитета, двадесетак места и моћиће да се купи нешто од хране и пића. Због малог
капацитета саветујемо да понесете храну .
Опрема:

Зимска за високогорске успоне

Превоз:

Обезбеђен превоз за све оне који стигну у Зајечар у суботу до 7.00 када полазе
аутобуси испред ''Аман''-а

Организатор обезбеђује:
- захвалнице за друштва као и за најмлађег и најстаријег учесника акције
- учесничку књижицу за оне којима је то први Божићни успон
- печат успона
- печат врха
- значке успона - бронзану за 3 успона, сребрну за 6 успона, златну за 10 успона и
плакету за 15 успона
- превоз из Зајечара до Ртња и назад
Пријаве:
- за учешће на акцији до 05.01.2018.
Пријаву учесника можете извршити :
Милана Станковић, 064-219-4-024 од 16.30 до 20.00 часова, draganradosavljevic.za@gmail.com
Мирослав Жикић-Жика 063-457-536 од 8.00 до 20.00 часова, zikaza@ptt.rs
Молимо Вас да своје пријаве доставите на време како бисмо били у могућности да Ваш
боравак на Божићном успону учинимо пријатним.
Одговорно лице за организацију: Мирослав Жикић – Жика
Обавезе вођа пута и водича који доводе групе:
- да на успон доведу психо - физички здраве и спремне чланове
- чланове који су у доброј кондицији и који поседују одговарајућу опрему за овакву врсту успона
- да на време пријаве своје учешће
- да по доласку на акцију организатору предају коверту која ће садтржати следеће:
- име друштва и адресу пребивалишта
- оверени списак учесника на пријавном листу „35.Божићни успон на Ртањ“
- попуњен и оверен пријавни лист за републичке акције ПСС-а
- учесничке књижице за оне чланове који их имају од претходних година
- вође група су одговорни на стази за понашање и безбедност чланова које су повели на успон
- вође група и водичи су дужни да пре успона провере опрему своје групе
Ви учествујете на сопствену одговорност. Од Вас очекујемо максималну одговорност
према себи и осталим учесницима успона, а од Ваших водича да брину о вама и поштују
Правилник о безбедности и извођењу планинарских акција ПСС-а.
Организатор задржава право да откаже успон у случају временских неприлика. У том
случају би свима било оверено учешће.
Водич успона задржава право да не дозволи успон планинарима са неодговарајућом
опремом као и да удаљи са успона недисциплиноване учеснике.

Организатор не сноси одговорност за евентуалне повреде и несрећне случајеве
изазване самовољом појединаца, несреће изазване здравственим проблемима, као и за
несреће изазване под дејством алкохола и других недозвољених супстанци.
Организатор не одговара за учеснике који крену на стазу самостално пре или након
организованог поласка, као и за учеснике који одаберу неки други правац успона .
Напомена:
Штаб акције налазиће се у насељу Ртањ у објекту “РАДГОСТ“
„РАДГОСТ’’ се налази поред базена у насељу Ртањ
У штабу ћете преузети захвалнице, учесничке књижице и значке.

У Зајечару,
09.11.2017. године

ОПСД ‘’Драган Радосављевић’’
председник
_________________________
Мирослав Жикић
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У Зајечару 09,11.2017.године

