
ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА ПКБ ШКОЛЕ БЕОГРАД-ПСД „КОПАОНИК“ ОБЕЛЕЖАВА 15 ГОДИНА
ПОСТОЈАЊА И РАДА, АКЦИЈА

Стазом Светосавља –планинарско и духовно ходочшће
Чемерно ,Савине Испоснице (930 м)-НП Копаоник, Суво рудиште (1978м)

31.10. до 01.11.2020. субота и недеља

ТРАСА: Београд-Прељина (Ауто пут Е763) -Краљево—Ушће-Студеница-Копаоник -Прељина (Ауто пут) Београд

ПРОГРАМ АКЦИЈЕ
СУБОТА: припремити  мали ранц за планинарску туру (воду, 2 оброка, воће, слаткише и лична документа)
06,00 Полазак учесника са паркинга Сава Центра (Савска страна) , доћи 10 минута раније.
09,30 Пешачка тура је стаза тиховања: асфалт и мост реке Студенице( 510 м)- Доња Испосница (691м) -Горња 
          Испосница (930 м)- повратак назад истом стазом до моста реке Студенице.
          Карактеристике стазе: асфалт и уска, серпентинска, мекана, оцедита стаза кроз шуму, укупне дужине око  
          7км, висинске разлике при успону и при силаску 430 м до 3 сата хода са паузама при успону и спусту. 
13,00-15,00  Манастир Студеница(486 м)   
15,30-18,00 Јошаничка Бања обилазак: Спомен обележја и Спомен собе Милунки Савић.
                   Кратка шетња до извора  термалне воде. По жељи могуће је један сат користити услуге купатила
                (базен,ђакузи,сауна,када), понети опрему за купање.
19,30 Долазак у пл. дом ''Копаоник'' , смештај у малокреветним и вишекреветним собама са  централним грејањем  
          и постељином  (нема пешкира-понети). Вечера, дружење и одмор.
НЕДЕЉА:
07,30-09,00 Устајање, доручак у ресторану и припрема малог ранца за туру.     
09,00  Гребенска тура: пл.дом1720 м-Крст-Суво рудиште1978м-Пајино пресло1804м-Караман 1901 –Јарам –пл.дом.
           Карактеристике стазе: асфалт, колски пут, травната стаза дужине око 13 км, висинска разлика    
          при успону и при силаску око 297 м.
14,00-17,00 Повратак у дом: ручак , слободно време за обилазак туристичког насеља.
17:00  Полазак за Београд, долазак се планира до 22:00 

ЦЕНА: 3800   рсд     (на 28 уплата)                                                                                                           

Правилник  о  организацији  активности  ПСД  ''Копаоник'',  Београд,  дефинише  елементе  за  израчунавање  цене
коштања акције. Наведена цена подразумева трошкове: превоза аутобусом, путарине,  боравишне таксе, једног
ноћења, три оброка- вечера, доручак и ручак , те новчане трошкове припреме и организације акције. 
Цена улазница за услуге купатила, није урачуната.
У СЛУЧАЈУ МАЊЕГ БРОЈА ПРИЈАВЉЕНИХ, ЦЕНА ЋЕ БИТИ ВИША ЗБОГ НАВЕДЕНИХ ТРОШКОВА.
Према редоследу уплата врши се распоред седења у аутобусу и смештај у дому.
ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА :  најкасније до 27.10.2019. 
Уплате на састанку Друштва уторком од 19,00 ул.Поп Лукина 1Б или на жирорачун.
ОПРЕМА: Мали ранац , вода, храна, удобна непромочива  планинарска обућа, заштита од сунца и кише, комотна и
слојевита гардероба, према временским приликама. Кондициона и психичка спремност и добро расположење.
ДОКУМЕНТА:Оверена  планинарска и здравствена књижица,лична карта, мало џепарца.
ВОДИЧ: задржава право измене плана услед временских услова и др. непредвиђених околности ради заштите
живота и здравља учесника акције.
Водич не сноси одговорност  за планинаре са здравственим тешкоћама који су се пријавили на туру.
Малолетни планинари могу ићи само уз сагласност и пратњу родитеља,старатеља или професора.
НАПОМЕНА
СВИ УЧЕСНИЦИ МОРАЈУ ПОСТУПАТИ ПО ПРЕПОРУЦИ ВЛАДЕ У ВЕЗИ КОРОНА ВИРУСА.
Ако, за време боравка у дому, планинар нема своју картицу код себе, мора се поново учланити код
водича, попуњавањем приступнице и уплатом чланарине-900 до1000рсд (ученици, студенти и одрасли).
ПОСЕБНА НАПОМЕНА: сваки учесник иде на сопствену одговорност у складу са Правилником о безбедности ПССа.

Воич ПСС:  Славица Бошковић  МБ 260
ПСД ,,Копаоник'' Београд

069 10 41 792  Viber,Messenger
slajabb  @  gmail  .  com

mailto:slajabb@gmail.com

