НАЧЕЛНИШТВО СЛУЖБЕ ПЛАНИНСКИХ ВОДИЧА
Дел. број: 26
Датум: 12.12.2021.

ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
ПЛАНИНСКИ ВОДИЧИ III КАТЕГОРИЈЕ
ПОЗИВНО ПИСМО ВОДИЧИМА III КАТЕГОРИЈЕ
ЗА ОБУКУ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА
ЗА ЗВАЊЕ ПЛАНИНСКИ ВОДИЧ II КАТЕГОРИЈЕ

Обука за водиче друге категорије, одржаће се од 05.- 09. фебруара 2022. године, на
Старој планини ( Планинарски дом ,,Миџор“).
Сви кандидати, водичи треће категорије, који су стекли услов да похађају обуку за
водиче друге категорије, требало би да буду у објекту, најкасније до 11,00 h 05. фебруара
2022. године.
Руководство обуке од тог тренутка почиње са наставом.
Сви полазници обуке морају да понесу:
- планинарску картицу (са маркицом за 2022.год.),
- ИД картицу водича (са маркицом за 2022.год.),
- личну карту и
- здравствену књижицу.
Сви полазници обуке су обавезни да имају планинарску опрему за боравак у
планини у зимским условима.
За похађање обуке, потребно је знање и искуство у кретању у зимским условима у
високогорју.
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
-шаторско крило или најлон величине шаторског крила
-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
-три карабинера са навртком и два прусика од 3 до 4 m дебљине 5 или 6mm
-прибор за јело (посуда, кашика, виљушка, нож)
-примус (због припреме оброка у току бивака)
-бивак врећа (ко поседује)
-планинарски штапови, телескопски
-мала расклопна лопата или војнички ашовчић
ЦЕНА:
У цену боравка од 4 дана, урачунато је: спавање у дому, доручак, вечера, ИД картица,
организациони трошкови, трошкови инструктора и предавача.
Исхрана на бази полупансиона, почиње вечером у петак, а завршава доручком у недељу.
Цена за полазнике обуке износи 22.000,00 динара.
Основне организације или полазници обуке су обавезни да уплате целокупан износ на
жиро рачун Планинарског савеза Србије:
325-9500600031176-30, са назнаком: „Обука за планинске водиче II категорије“ са
обавезним навођењем имена и презимена водича, најкасније до 25.01.2022. године.
Уплате пристигле после овог датума неће бити прихваћене.

Молимо Вас да благовремено извршите уплату.
На обуци може бити укупно 15 полазника.
Пријављивање извршити електронским путем на адресу службе
(sluzbavodica@gmail.com) попуњавањем обрасца који се налази у прилогу позивног писма.
Обука ће се одржати уколико се пријави најмање 10 (десет) водича треће категорије.
Рок за пријаву полазника: 15.01.2022. због потврде резервисаног смештаја.
Сходно тренутној епидемиолошкој ситуацији и прописаним мерама заштите од
стране Кризног штаба, молимо све полазнике обуке да понесу маске за лице ( неколико
комада ) и мање дезинфекционо средство за личну употребу на терену.
Наставни тим ће се придржавати прописаних мера и обезбедити средства за заштиту
током обуке.
За све информације:
Зоран Контић, начелник: 06588 06 519 или e-mail: sluzbavodica@gmail.com
.

Начелник Службе водича ПСС:
Зоран Контић
Водич МБ 131

325-9500600031176-30, ПИБ

