
 

 

    РЕПУБЛИЧКА АКЦИЈА ЗА МЛАДЕ 

    „ЗИМСКИ РАЈ НА РАЈЦУ“ 

 

Акција се спроводи под покровитељством Комисије за рад са младима 

Планинарског савеза Србије, у организацији ПСК Победа из Београда 

 

Датум одржавања: субота 8. фебруар 

Место одржавања: Рајац, планинарски дом „Чика Душко Јовановић“ 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ: 

08.30 Организовани превоз из Скерлићеве улице у Београду, паркинг код 

Народне Библиотеке испод Храма Светог Саве 

10.15 Отварање акције 

10.30 Полазак на пешачку туру 8-10км. Избор стазе ће зависити од 

временских услова, количине снега и старосне структуре деце.  

14.30 – 15.30 Ручак 

15.30 - 17.00  Такмичење у навлачењу конопа, скакању у врећи, 

оријентиринг лавиринту и пењање уз вештачку стену 

17.00 Подела диплома и захвалница и затварање акције 

17.15 Логорска ватра 

18.15 Повратак за Београд 

 

ПРИЈАВЕ: 

На обрасцу 1 ПСС за пријаву учесника, послати најкасније до 05.02.2020 на 

email: kontakt@pdpobeda.rs. Списак предати организатору по доласку. 
 

КОНТАКТ:  

Ранко Краљ, Тел: 069 72 75 74, email: kraljiking@gmail.com 

Милош Радосављевић, Тел: 064 127 3143 email: radosavljevicmilos@yahoo.com 
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ИСХРАНА:  

ПСК Победа обезбеђује бесплатан ручак (пасуљ и салата) и чај за све 

учеснике. Ко има нека понесе свој прибор за јело, значило би нам. 

 

НОЋЕЊЕ: 

У време одржавања акције наш дом на Рајцу је пун деце и омладине која 

бораве у зимској смени. ПСК Победа може помоћи заинтересованима око 

резервације смештаја у оближњим објектима али нам захтев морате упутити 

што је пре могуће како би резервацију извршили на време. 

 

ПРЕВОЗ:   

Организовани превоз из Скерлићеве улице по цени од 700 динара 

 

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА: 

- Да на време упути позивно писмо клубовима 

- Да обезбеди довољан број водича и организатора акције 

- Да обезбеди присуство ГСС-а и медицинске екипе 

- Да изведе акцију по плану и програму из најаве 

- Да организује ручак и напитак (чај) за учеснике 

- Да обезбеди опрему и реквизите за игре 

- Да обезбеди захвалнице и дипломе  

 

ОБАВЕЗЕ ВОЂА ГРУПА: 

Одговарају за понашање, дисциплину и безбедност учесника које су повели 

на акцију, придржавају се упустава организатора и одредби „Правилника о 

безбедном извођењу планинарских активности“ ПСС-а 

 

ПОТРЕБНА ОПРЕМА: 

Зимска планинарска одећа и обућа. Резервни веш/пресвлака. Ранац за 

пешачење са флашицом воде. Деца могу понети клиска или санке. 

 

КАКО ДОЋИ: 

Из правца Београда, 3км после Љига скренути десно преко мостића за 

Кадину луку и Славковицу. Од скретања до дома има 10км. Има табла на 

којој пише „Рајац“. 

Из правца Чачка скренули лево 3км пре Љига преко мостића. Остало исто. 

 

ДОБРОДОШЛИ! 

 



 
 


