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

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКО ДРУШТВО „ЦЕР” ШАБАЦ
ПОЗИВНО ПИСМО
Цењени планинари и пријатељи, поводом обележавања годишњице Церске битке и прве
победе Српске војске у Првом светском рату, организујемо традиционалну планинарску
акцију, „Марш трагом другог прекобројног пука“
Акција ће се одржати на планини Цер, у суботу 17. августа 2019. године.
Програм акције:
Субота, 17.08.2019.
до 09:30 окупљање планинара код пл. дома „Липове воде” и отварање акције.
10:00 полазак на дужу стазу: од планинарског дома, до манастира Радовашница.
Од манастира настављамо ка видиковцу Крстови. Од видиковца идемо до
Косаниног града, а одатле назад до планинарског дома „Липове воде”.. Укупан
силазак је 500 м надморске висине, успон је такође 500 м. Стаза је лака, пролази
кроз листопадну и четинарску шуму, делом преко калдрмисаног пута. Дужина
стазе је око 14 км.
11 ч полазак на краћу стазу: поред Косаниног града до видиковца Крстови и
повратак у пл. дом, Дужина стазе је око 9 км, лака стаза, води калдрмисаним
путем кроз шуму.
по доласку у Дом (око 16,00 часова), ручак и затварање акције уз поделу диплома
учесницима акције.
Неопходна је одговарајућа обућа и опрема. Вода за пиће код планинарског дома и у
манастиру Радовашница. Цер је планина која је сиромашна водом. па може доћи до
проблема са редовним водоснабдевањем. Потребно је да сваки планинар понесе
своју воду према процени за временске услове на дан одржавања акције.
Долазак превозом:
Асфалтним путем Шабац - Крупањ, скретање на 30-ом километру на превој Крст
испред села Текериш, и даље путем до планинарског дома „Липове воде” још 6,5км.
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Организатор акције обезбеђује:
Учесничке књижице и захвалнице за друштва/клубове
Ручак, на дан 17. августа 2019. године, цена оброка 200,00 динара (обавезно
понети прибор и посуде за јело! )
Водичку службу на стазама.
Могућност ноћења у планинарском дому, вишекреветне собе 500,00 динаракапацитет 30 лежаја
У петак вече 16.08.2019. имаћемо игранку за присутне планинаре код дома на
Липовим водама
Камповање у сопственим шаторима поред дома — бесплатно
Посебна напомена организатора:
Сваки вођа акције одговара за учеснике које доводи на акцију, као и вођење своје
групе од старта до циља. Молимо да се у потпуности поштује „Правилник о
безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности“. Сви
ученици морају имати основну планинарску опрему и просечну физичку спрему.
Учесници учествују на сопствену одговорност. Хвала!
Пријаве:
Молимо све заинтересоване да се најаве организатору до 14. августа 2019. године
ради лакше организације, ручка и ноћења, на адресу: ПСД „ЦЕР“ Шабац, Поштански
фах 2, 15000 Шабац, или телефоном:
Мирјана Михајловић (председник) 061/1585565
Мила Радовановић (члан УО) 064/360-9609
Драгутин Миловановић 064/2416258
Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта, Град Шабац и
Планинарски савез Србије допринели су у значајној мери реализацији наших
пројеката обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање.

Добро дошли на Цер, очекујемо вас!
Организациони одбор акције ПСД „Цер” Шабац
Датум: 25.07.2019.

м.п.

ПРЕДСЕДНИК ПСД „ЦЕР“
Мирјана Михајловић
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