ПД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ БЕОГРАД

ПОЗИВНО ПИСМО КЛУБОВИМА И ДРУШТВИМА
ЗА
РЕПУБЛИЧКУ ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ ОВЧАР БАЊИ
ОВЧАР (885 м) И КАБЛАР (985 м)
СУБОТА 09.11.2019. год.
Поштовани планинарски пријатељи, до сада смо током деценија рада Друштва организовали
велики број планинарских акција на планине Овчар и Каблар, у Овчар Бањи крај Чачка. Хиљаде
планинара прошло је нашим стазама протеклих година, носећи са собом утиске који су нам омогућили
да са истим ентузијазмом, као и давне 1948. године, истрајемо у организацији ове акције.
ПЛАН АКЦИЈЕ:

08:00 -09:30
10:00

10:15
15.00 - 16.00

Дочек и пријем учесника у Овчар Бањи.
Свечано отварање акције и формирање планинарских група, према
захтевности и дужини трајања пешачења. Групе воде искусни
планинарски водичи.
А група: успон на Каблар уобичајеном стазом (885 м, висинска
разлика 590 м - лакша стаза укупне дужине око 14 км)
Б група: успон на Каблар преко испоснице св. Саве (8885 м,
висинска разлика 590 м - тежа стаза дужине око 7 км)
Ц група: успон на Овчар, уобичајна стаза (985 м, висинска разлика
685 м - лакша стаза, дужине oкo 8 км)
Д група: шетња дуж обала З. Мораве са посетом манастирима.
Групе воде планинарски водичи ПД „Железничар” Београд.
Одлазак на планинарске акције.
Повратак са планинарских акција. У оквиру слободних активности
могуће је купање у базену са термалном минералном водом хотела „Каблар”,
који је лоциран у непосредној близини плнинарског дома.
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16:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 19:00

Ручак.
Додела захвалница и пехара.
Дружење - испраћај гостију.

Смештај: За оне који желе да дођу дан раније биће организован смештај у нашем Дому или у другим
смаштајима у Овчар Банји – до попуне. Цена смештаја за једно ноћење у Дому је 840 дин. У Дому важе
правила прописана кућним редом. Капацитети ће се попуњавати редоследом пријављивања. Око Дома
постоји простор на коме је могуће поставити шаторе, без накнаде.
Исхрана: Обезбеђен је у ресторану ручак (кувани купус са прилогом) 09.11.2019. године по цени од 400
динара за све који сe благовремено пријавe за учешће на акцији. Није потребно носити прибор за јело.
Пријава : Пријављивање за учешће на акцији, ручак и резервацију смештаја, биће закључно са средом 31.10.2018. године.
Списак чланова друштава, учесника акције са годином рођења, предаваће се домаћину акције
задуженом за евидентирање, испред Дома у Овчар Бањи.
Остало : На дан акције обезбеђено је присуство лекарa и службе ГСС.
Акција ће се спроводити у скласу са одредбама Правилника о безбедности и одговорности у извођењу
планинарских активности.
Обавезе вође група су да при доласку предају попуњени формулар са списком учесника и бројем
планинарске књижице са плаћеном маркицом за текућу годину. Избор учесника на стази и одговорност
за своје чланове сносе вође група. На акцији ће бити обезбеђена служба ГСС - a
Ова планинарска акција се организује уз помоћ Планинарског савеза Србије, Oпштинске организације за
туризам и спорт о чијој реализацији су информисана локална средства јавног информисања.

Пријављивање учесника се може извршити:
телефоном: Чепић Милисав 064 83 33 115, Бојан Дулејан 063 352 149
мејл: kancelarija.zeleznicar@outlook.com

ЦЕНА ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА АУТОБУСОМ ИЗ БЕОГРАДА, ЈЕ 1300 ДИН.
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