
СУВА ПЛАНИНА - 24. ЗИМСКИ УСПОН НА ТРЕМ - 28. i 29.02.2020.

Петак: Полазак за из Старе Пазове у 17 часова (успутно стајање у Београду), очекивани

долазак у Нишку бању је око 22 часа. Смештај у собе, ноћење.

Субота 29.02.2020. године

Напуштање соба у 6 часова и полазак за Доњи Душник

Полазак прве групе је планиран одмах након свечаног отварања акције испред зграде

месне заједнице у 7 часова док ће друга група кренути у 8 часова. Стаза креће из Доњег

Душника (410мнв) иде кроз село Горњи Душник, потом шумском стазом до превоја

Девојачки гроб (1311 мнв), гребеном Суве планине до врха Трем (1810 мнв). Укупна

дужина стазе у оба правца је 20км. Након краћег задржавања на врху и фотографисања,

повратак у Доњи Душник, где ће у ресторану Елид бити организована подела бесплатног

топлог оброка (пасуљ, хлеб, салата и чај) . Топли оброк ће се служити до 18 часова. У 17

часова је организована додела захвалница, пехара и затварање акције. У 17:30 часова

биће организован културно – забавни програм

Планирано време доласка у Стару Пазову је око 22,30 часова

Потребна опрема: топла, планинарска, прилагођена годишњем добу и временским

условима ( непромочива јакна, кабаница, капа, рукавице, дубоке ципеле), довољне

количине хране и воде, чланска катица са плаћеном маркицом за текућу годину

Исхрана: из ранца

Организатор обезбеђује за све учеснике акције: књижицу успона, печат успона, бесплатан

топли оброк, као и лиценциране водиче на стази. За најбројнији планинарски клуб

обезбеђен је пехар, а захвалница за сваки клуб који је узео учешће на акцији.



Смештај је у трокреветним и четворокреветним апартманима у Нишкој бањи.

ВАЖНО: На стази је неопходно придржавати се упутстава водича као и одредаба

„Правилника о безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности“.

Учесници акције учествују на сопствену одговорност. Сви учесници морају имати

основну планинарску опрему за зимске услове и добру физичку кондицију. Приликом

кретања гребеном Суве планине, најстроже је забрањено приближавање ивици

гребена, због постојања „стреха“ и опaсности од пада.

ЦЕНА: 4450 дин

У цену је урачунато: превоз, путарине и смештај у Нишкој бањи

Пријаве уз аконтацију од 3000 дин, најкасније до 25.02.2020.

Водичи: Владимир Беара 064/441-4163 bearav@psdstarapazova.com

Јелена Моловић: 060/ 3940-989 molovicj@psdstarapazova.com


