КОМИСИЈА ЗА
ПЛАНИНАРСКУ
ОРИЈЕНТАЦИЈУ

КУРС ИЗ ПЛАНИНАРСКЕ
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
планинарски дом
«Чика Душко Јовановић»
Рајац, 04-06. март 2022

Курс из планинарске оријентације је намењен свим планинарима који
желе да науче оријентацију, да се такмиче у овој дисциплини, као и за
оне који желe да стечено знање на курсу пренесу члановима свог клуба.

ДОБРО ДОШЛИ НА РАЈАЦ!
Председник комисије за
планинарску оријентацију
Владислав Матковић

Влада Републике Србије – Министарство омладине и спорта
допринели су у значајној мери реализацији наших пројеката
обезбеђивањем неопходних средстава за њихово
суфинансирање.

ПРОГРАМ КУРСА ИЗ ПЛАНИНАРСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Петак 4. март 2022. године
19:00
19:30
20:30

23:00

Смештај
Вечера
Отварање курса
Планинарство и планинарска оријентација
Основи планинарске оријентације
Карта и рад са картом
Интерактиван рад свих учесника кампа
Припрема за наредни дан
Спавање

Субота 5. март 2022. године
07:00
08:00
14:00
16:00

20:00
21:00

Доручак
Рад на терену по групама
Ручак и пауза
Задаци у планинарској оријентацији
Решавање задатака
Интерактиван рад свих учесника кампа
Вечера
Организација и правила такмичења у
планинарској оријентацији
Анализа искустава са терена
Дискусија

Недеља 06. март 2022. године
08:00
09:00
15:00
16:00
17:00
Напомена:

Доручак
Контролно такмичење полазника
Крај курса, уверење издаје ПСС
Ручак
Одлазак кућама
На контролном такмичењу биће
коришћен СИ систем (електронски
обрачун времена)

НАПОМЕНА: Курс се изводи уз поштовање свих актуелних мера заштите против ширења
епидемије ковида-19.

Организатор: Планинарски савез Србије,
Комисија за планинарску оријентацију
Вођа курса: Милена Петровић
Број учесника: Ограничен, по редоследу пријављивања и уплати котизације
Начин пријаве: Слањем пријаве на e-mail: petrovicmln@gmail.com
(или преко канцеларије Савеза)
и уплате котизације на рачун Савеза
најкасније до 27. фебруара 2022.
Приликом пријаве послати следеће податке:
− Назив клуба/друштва
− Име и презиме
− Годину рођења
− Број планинарске картице
− e-mail
− Број телефона
− Информацију о избору смештаја и исхране
Смештај: У планинарском дому „Чика Душко Јовановић“ по следећим условима:
− Собе - 700 дин/ноћ
− Поткровље, заједничка соба (постељина дома) - 400 дин/ноћ
− Поткровље, заједничка соба (у сопственим врећама) - 300 дин/ноћ
Исхрана: Пансионска по ценовнику ресторана дома:
Пун пансион 1200 дин. (Доручак 250 дин, Ручак 550 дин, Вечера 400 дин.)
Исхрана у току курса почиње са вечером у петак, завршава се ручком у недељу.
Могуће је изабрати одређене оброке по данима.
Цена котизације: 1500 дин.
Котизација обухвата организацију курса и материјале који ће се притом користити.
Уплата котизације на рачун 325-9500600031176-30 (Планинарски Савез Србије)
Сврха уплате: курс из планинарске оријентације
Уплате за смештај и исхрану на рачун
325 – 9500600029789-20, ПСК „Победа“ или на лицу места.
Израда уверења ПСС: 400 дин. (уплата на лицу места)
Информације: Владислав Матковић, 063 329 450,
Email: v.matkovic@itnms.ac.rs
Милена Петровић, 063 439 812,
Email: petrovicmln@gmail.com
Превоз: Индивидуалан.

