ПЛ
ЛАНИНАРС
СКО ДРУШ
ШТВО „ТРЕБ
БЕВИЋ“
ИСТОЧ
ЧНОСАРАЈЈЕВО
71 124 Иссточно Сараајево, Трг Илиџанске
И
б
бригаде
бб
Телл : 065/231-2282;

Жи
иро Рачун
н: 552004000023806335

ПОЗИ
ИВНИ
ИЦА
9. СЛ
ЛЕТ ПЛ
ЛАНИНА
АРА ТР
РЕБЕВИЋ 201
17.
ПЛАН СЛЕТА
С
Петак 29.09.2017
7.
У поподневним час
совима окупљање пла
анинара и пријава
п
госстију у план
нинарском дому
д
Челина на
н Требевићу.

Субота
а 30.09.201
17.
10:00 Оттварање Сл
лета и полаззак на стазуу:
ПЛ. ДОМ
М ЧЕЛИНА – ВРХ ТРЕБЕВИЋА – ПЛ. ДОМ ЧЕЛИНА
Ч
15:00 По
овратак са стазе,
с
ручакк
16:00 До
одјела диплома учесницима
16:30 Др
ружење

Недјељ
ља 01.10.20
017.
Испраћа
ај гостију и затварање
з
С
Слета
ДОМ
Дом на Челини је удаљен око 15 km од
д Источног Сарајева на
н путу И.С
Сарајево - Пале
П
(преко Требевића)
. Дом расп
Т
полаже са 19 кревета
а а у дому може но
оћити око З0-ак
З
планина
ара уз обаве
езно посједо
овање врећ
ће за спавањ
ње и подлошке. Пошто
о је број мјеста у
дому огр
раничен мо
олимо све заинтересо
з
оване за см
мјештају Дому да најаве свој дол
лазак
најкасни
ије до 27.09..2017. (срије
еда).
КОНТАК
КТ:
Дане Сикима 065/23
31-282 (пре
едсједник)
Mиросла
ав Трговчев
вић: 065/563
3-407 (секре
етар)
e-mail: trrebevic.pd@
@gmail.com
НАПОМЕ
ЕНЕ:
Стаза сл
лета није за
ахтјевна, уређена је и маркирана,
м
ци ће се мо
орати
а током слета учесниц
придржа
авати упутсттава домаћ
ћина и води
ича. Организатор обезб
бјећује бесплатан руча
ак за
све учесснике Слета
а. У дому ће
е се моћи на
абавити пић
ће по пристуупачним цијјенама.
За све планинаре
е из И. Сарајева
С
о
организован
н је беспл
латан пре
евоз у суб
боту
30.септембра у 9:0
00 испред ТЦ
Т "ТОМ". Пријаве
П
за аутобус
а
до 27. септем
мбра на 065/099180(Зора
ан) и 065/19
94-982 (Деја
ан). Поврат
так је у посл
лијеподневн
ним часовим
ма.

