Експедиција „Шар-планина 2019.“

„Шар-планина 2019“
Врховима западне Македоније
У организацији Планинарског савеза Републике Српске, упознајте најљепши дио
Македоније, са највишим врховима Шар-планине, Галичице и Бабе, највећа и најљепша
језера Македоније, градове Скопље, Тетово, Охрид и Битољ... Oд 03. до 11.августа 2019.
године .
Титов врх

ПЛАН ЕКСПЕДИЦИЈЕ
1. дан, 3.8.2019. године (субота):
- полазак из Добоја у 22:00 часа, испред аутобуске станице Босна експрес
(код Нестро бензинске пумпе);
- путовање до Македоније (рута:Добој - Брчко - Бијељина - Београд - Ниш - Скопље Тетово);
- у случају већег броја пријављених из јужног и источног дијела Републике Српске
могућност путовања преко Вишеграда.
Планинарски савез Републике Српске
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2. дан, 4.8.2019. године (недеља):
- долазак у Македонију, паузе у Скопљу и Тетову;
- пут до хотела на Поповој Шапци и смјештај.
3. дан, 5.8.2019. године (понедељак):

- успон на Титов Врх 2747 мнв;
- до 16:00 часова повратак са врха;
- путовање за Охрид;
- долазак у Охрид и смјештај у хостелу Ikar Hut и сусједној вили (зависи од
броја учесника).
4. дан, 06.8.2019. године (уторак):
- слободан дан у Охриду, са купањем на језеру и обиласком знаменитости града.
5. дан, 07.8.2019. године (сриједа):

- успон на Галичицу, национални парк (врх Магаро, 2255 мнв).
6. дан, 08.8.2019. године (четвртак):

- слободан дан у Охриду, са купањем на језеру и обиласком знаменитости града
(резервни дан)
7. дан, 09.8.2019. године (петак):
- у јутарњим часовима напуштање Охрида и пут за Битољ;
- обилазак Битоља и путовање до хотела Молика;
- смјештај у хотелу Молика.
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8. дан, 10.8.2019.године (субота):

- боравак у националном парку Пелистер са успоном на највиши врх планине Баба
(Пелистер 2601 мнв);
- Повратак.
9. дан, 11.8.2019. године (недеља):
- долазак у Добој.
Вођа пута и организатор задржавају право промјене плана. Измјене су могуће и због
метеоролошких услова. Резервни дан користимо за испуњавање плана експедиције.

ЦИЈЕНА: 275,00 КМ

Цијена укључује:
- превоз аутобусом из Добоја;
- смјештај: 1 ноћење у хотелу на Поповој Шапци, 4 ноћења у Охриду (хостел са
вишекреветним собама), 1 ноћење хотел „Молика“ са доручком;
- организационе трошкове, путарине, паркинг аутобуса...
- путно осигурање;
- поклон од савеза мајице и качкете.
Напомена: У цијену није укључена исхрана, она је у властитој режији („из ранца“), осим
два доручка у хотелима. Нису укључене улазнице за оне који посјете музеје, Самуилову
тврђаву у Охриду и сл.

КАКО УЧЕСТВОВАТИ

Услови:
-да сте члан нашег савеза, преко планинарских организација у РС,
-да имате психо-физичу кондицију за успон, или да упознате вођу успона о здравственом
стању,
-да поштујете акте савеза и службених особа-водича,
-да доставите изјаву о одговорности и препоруку ваше планинарске организације.
-да се пријавите.
За пријаву потребно:
- пријаве од 01.марта до попуне.
- најава - резервација Савезу на 066/902-643 - Игор Ђукић;
- уплата на ваше име (то видимо на изводима, није потребно доказивати), с тим да прва
рата износи 100,00 КМ - резервација. Она се може пренијети на друго лице, ако
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одустанете, с тим да ви нађете замјену. У случају одустајања и да не нађете замјену,
новац се не враћа.
Уплате могу бити у три рате. Прва рата у износу 100,00 КМ по пријави.Другу рату и
комплетну уплату је могуће уплатити до 01.августа 2019. године. Уплате извршити на
жиро-рачун Планинарског савеза Републике Српске
562 006 00002323 22, са назнаком „за експедицију“
Прије уплате обезбедити резервацију( јер је број мјеста ограничен) и доставити личне
податке: Име и презиме, име оца , датум рођења, број пасоша (да вриједи до краја 2019.),
држављанство, адресу, телефон и маил.
Експедиција се изводи по Правилнику о експедицијама ПСРС, те је потребно сљедеће:
- изјава о одговорности(овјерити у локалној управи или код нотара) и препорука
планинарске организације, обавезно доставити до 01.7.2019. организатору на адресу:
Планинарски савез РС Светосавска 13, 79 000 Приједор.
текст је на сајту ПСРС:
http://planinarskisavezrs.org/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=13&It
emid=175

ПОТРЕБНА ОПРЕМА

За смјештај није потребна камп опрема, али врећа је пожељна.
Обавезно понијети: планинарске ципеле, планинарски ранац, велики и мали
(једнодневни), одјећу за вишедневни боравак, планинарске штапове, камашне, сет за
личну хигијену и прву помоћ, чеону лампу са резервним батеријама, флашице за воду,
кабаницу или виндстопер, џепни нож, заштиту од сунца (крема са УВ фактором, сунчане
наочале, качкет/шешир), папуче, сет за припрему хране, новац, лична идентификациона
документа, здравствену и планинарску књижицу са маркицом за текућу годину...
Све техичке упите везане за успон и опрему, вођа успона, Миломир ВАСИЋ -Мики
на 065 891 340.
ПОЛАЗАК: субота 03.август 2019. године 22:00 часа из Добоја.
ПОВРАТАК: недеља 11. август 2019. године око подне у Добој.
СМЕШТАЈ: 6 преноћишта у колективним собама,
ЦИЈЕНА: 275,оо КМ
ПРЕВОЗ: аутобус
Вођа пута: Игор Ђукић МБ 050
Водичи на успонима:
Миломир Васић МБ 016 - Вођа успона
Ненад Станишић МБ 037
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