ПСД „Поштар“ Нови Сад
СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2,
Телефони за контакт: канцеларија Телефон: 021 4848-539,
- 060 633-5124 - Томислав Стаменић, председник,
- 062 621 217 - Катарина Паљић,секретар,
- 064 292 89 73 - Владимир Кандић, начелник.
Е–пошта: psdpostar@gmail.com e-сајт: www.psdpostar.org.rs
ПИБ:102676375, Жиро рачун:310-7748-55 НЛБ Континентал банка Н.Сад

У оквиру пројекта „Деца и родитељи пешаче заједно“

Позивамо вас на пешачење у Суботу, 28.09.2019. године
Старт пешачења код окретнице аутобуса у Буковцу.
Долазак аутобусом бр 64, који полази са главне аутобуске станице у 08:25 часова.
Учесници који желе да дођу у сопственом аранжману, могу се
паркирати у близини станице.
Старт пешачења: 9:00 часова.
ПЛАНИРАНА СТАЗА:
Буковац - Черат - Планинарски дом Стражилово Долина Ешиковачког потока - Селиште- Буковачке
Ледине-Буковац- поред православног храма и родне куће
песникиње Милице Стојадиновић - Српкиње.

Дужина стазе: око 7 км.
Укупан успон/спуст: око 200м.

Едукативни део програма:
У току пешачења биће организовано предавање из области заштите природе у Војводини.
Гост предавач : Др Оливер Фојкар из Покрајинског завода за заштиту природе.
ПОВРАТАК: 13:30 часова
Аутобус за повратак у Нови Сад из Буковца креће у 14:10 ч.
ОПРЕМА: Планинарске ципеле или дубоке патике, које добро држе ногу, у циљу
превенције повреда. Слојевито облачење.
Због крпеља и коприве, пожељно је обући дугачке ногавице.
ХРАНА: Из ранца, чоколадица или сендвич, воће и најмање пола литре воде.
НАПОМЕНА: Деца морају бити у пратњи родитеља, старатеља или наставног особља.
ОРГАНИЗАТОРИ:
Боривоје Вељковић и Катарина Паљић, водичи ПСС.
Сваки учесник у пешачењу учествује на сопствену одговорност,
Поштујте препоруке и одлуке водича и Правила безбедности ПСС.
ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ:
На састанцима ПСД „Поштар“, Трг Галерија 4 у Новом Саду, уторком у 19:00ч
или на телефоне: Боривоје 064 236 9524 и Катарина 062 621 217
Чувајмо природу !
Не понесите ништа осим ваших утисака
И не оставите ништа осим ваших отисака!
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