ОПСД ,,Драган Радосављевић“
Саве Ковачевића 37ц - 19000 Зајечар 4 телефон +381 63457536
e-mail: draganradosavljevic.za@gmail.com
ПИБ 100577349 матични број 7315937 рачун 205-203340-04

Омладинско Планинарско – Смучарско друштво
”Драган Радосављевић„ из Зајечара

ОРГАНИЗУЈЕ
“36. Божићни успон на Ртањ”
Датум и место одржавања:

12.01.2019. - планина Ртањ

Програм акције:
субота 12.01.2019. год.
Окупљање учесника акције и припрема за успон до 8.30 часова у мотелу „Балашевић'' на путу
Зајечар - Параћин
8,30 –
отварање акције
8,45 –
полазак аутобусима до сепарације Мирово за оне који иду на врх северном
страном планине односно до насеља Ртањ за оне који иду јужном страном планине
09,00 –
полазак на успон северном страном
09,30 –
полазак на успон јужном страном
13,00 – 14,00 излазак на врх северне и јужне групе
15,00 – 17,00 силазак у насеље Ртањ
15,00
ручак, додела захвалница и признања.
Смештај:

Контакти за смештај:
Етно центар Ртањ Балашевић. Телефон: +381 30 463 306; 463 316
Е-маил: info@balasevicrtanj.com

Хотел Србија –Тис Зајечар. Телефон: 019/ 422 540 i 019/ 422 333.
Е-маил: mojatisekipa@gmail.com

Пансион ''Радгост'' Ртањ. Телефон: +381 64 550 70 54,
Е-маил: pansionradgost@gmail.com http://www.pansionradgost.com/sr-sr/contact.htm
Смештајни капацитети: 8 соба капацитета 23 лежаја, свака соба има сопствено купатило – цена по
особи за једно ноћење: 800,00 рсд. Павиљон 2: капацитет 25 лежаја, собе са заједничким купатилом
– цена ноћења по особи: 500,00 рсд.
Апартмани ''Гмитровић'' Ртањ. Телефон: + 381 64 212 06 61 Е-маил: gmplast@yahoo.com
Смештајни капацитет 40 лежајева (собе од двокреветних до петокреветних са сопственим
купатилом, wi-fi). Цена ноћења по особи: 800,00 рсд

’’Family house Radivojevic’’ Ртањ. Телефон – Мића: +381 65 246 38 40
Смештајни капацитет: Петокреветни апартман, цена по особи за једно ноћење: 800,00 рсд

Вила ''Петар'' Ртањ. Телефон – Драган: +381 64 856 33 05
Смештајни капацитет: Шестокреветни апартман, цена закупа апартмана по дану: 4.000,00рсд

Због малог смештајног капацитета у објектима у насељу Ртањ, предност ће имати планинари из
удаљенијих крајева и они који планирају да остану две ноћи. За резервацију смештаја контактирати
директно власнике објеката на наведене бројеве телефона.

Штаб акције и Исхрана: Штаб акције биће у објекту ''Радгост''. Власници објекта ће
обезбедити шатор са грејањем у коме ће након успона бити организован и ручак.
Понуда за ручак: Планинарски пасуљ – 200,00 рсд
Пилећа чорба – 150,00 рсд
Сендвич пљескавица – 150,00 рсд
Како би био обезбеђен довољан број оброка, молимо Вас да резервацију ручка
обавите најкасније до 08.01.2019. године на телефон: +381 64 550 70 54
Опрема:

Зимска за високогорске успоне

Превоз:

Обезбеђен превоз за све оне који стигну у Зајечар у суботу до 7.00 када полазе
аутобуси испред ''Аман''-а

Организатор обезбеђује:
- захвалнице за друштва као и за најмлађег и најстаријег учесника акције
- учесничку књижицу за оне којима је то први Божићни успон
- печат успона
- печат врха
- значке успона - бронзану за 3 успона, сребрну за 6 успона, златну за 10 успона
и плакету за 15 успона
- превоз из Зајечара до Ртња и назад
Пријаве:
- за учешће на акцији до 08.01.2019.
Пријаву учесника можете извршити :
Милана Станковић, 064-219-40-24 од 16.30 до 20.00 часова, draganradosavljevic.za@gmail.com
Мирослав Жикић-Жика 063-457-536 од 8.00 до 20.00 часова, zikaza@ptt.rs
Ивана Симатовић 060-635-02-70 od 09.00 do 20.00 часова, ivana.simatovic.89@gmail.com
Молимо Вас да своје пријаве доставите на време како бисмо били у могућности да Ваш
боравак на Божићном успону учинимо пријатним.
Одговорно лице за организацију: Мирослав Жикић – Жика MB 037

Обавезе вођа пута и водича који доводе групе:
- да на успон доведу психо - физички здраве и спремне чланове
- чланове који су у доброј кондицији и који поседују одговарајућу опрему за овакву врсту успона
- да пре поласка на успон провере исправност и адекватност опреме својих чланов. Водичи
који су испред организатора нису у могућности да исконтролишу опрему сваког учесника,
нарочито што велики број људи крене пре поласка водича на стазу а велики број дође након
поласка зачеља.
- да на време пријаве своје учешће
- да по доласку на акцију организатору предају коверту која ће садтржати следеће:
- име друштва и адресу пребивалишта
- оверени списак учесника на пријавном листу „36.Божићни успон на Ртањ“
- учесничке књижице за оне чланове који их имају од претходних година
- вође група су одговорни на стази за понашање и безбедност чланова које су повели на успон
- да на успон дођу на време и у складу са сатницом коју је организатор прописао.
Ви учествујете на сопствену одговорност. Од Вас очекујемо максималну одговорност
према себи и осталим учесницима успона, а од ваших водича да брину о вама и поштују
Правилник о безбедности и извођењу планинарских акција ПСС-а.
Организатор задржава право да откаже успон у случају временских неприлика. У том
случају би свима било оверено учешће.
Водич успона задржава право да не дозволи успон планинарима са неодговарајућом
опремом као и да удаљи са успона недисциплиноване учеснике.
Организатор не сноси одговорност за евентуалне повреде и несрећне случајеве
изазване самовољом појединаца, несреће изазване здравственим проблемима, као и за
несреће изазване под дејством алкохола и других недозвољених супстанци.
Организатор не сноси одговорност
неприлагођене условима успона.
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повреде
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због
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опреме,

Организатор не одговара за учеснике који крену на стазу самостално пре или након
организованог поласка, као и за учеснике који одаберу неки други правац успона .
Напомена:
Штаб акције налазиће се у насељу Ртањ у објекту “РАДГОСТ“
„РАДГОСТ’’ се налази поред базена у насељу Ртањ
У штабу ћете преузети захвалнице, учесничке књижице и значке.

У Зајечару,
01.11.2018. године

ОПСД ‘’Драган Радосављевић’’
председник
_________________________
Мирослав Жикић
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ОПСД “Драган Радосављевић” Зајечар

ОРГАНИЗУЈЕ

„36. Бжићни успон на Ртањ”

У Зајечару 01.11.2018.године

