ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКО ДРУШТВО ''ЋИРА''
Цвијићева 17, 14224 Лајковац
ПИБ: 102336336
Тел/факс: +381143433710
Рачун: 205-41265-65
psdcira@gmail.com
http://www.psdciralajkovac.com/

Планинарсko-смучарско друштво ''Ћира'' из Лајковца и
календару акција организује:

Планинарски савез Србије, према

РЕПУБЛИЧКУ ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ
100 година Колубарске битке
Акција ће се извести 29. новембра 2014. године по следећем плану:
08-09 сати
09 сати
10-16 сати
16-17 сати
17 сати

Скуп и пријаве учесника у Лајковцу на платоу Железничке станице. Пријава
учесника, коју попуњава вођа пута, послата је у прилогу обавештења и потребно
је да се преда организаторима приликом пријављивања.
Превоз из Лајковца до Боговађе посебним аутобусом организатора као и
сопственим превозом.
Пешашка тура на стази од Манастира Боговађа до Врачег брда и силазак у Ћелије.
Повратак у Лајковац аутобусом организатора и сопственим превозом.
Свечани ручак уз доделе захвалница и пригодан програм.
Следи дружење уз музику уживо.

СТАЗА:
Лака, од Манастира Боговађа, преко брда Човка на Враче брдо и силазак у Ћелије. Дужина стазе
12,5 км.
ПРEПОРУКЕ:
-Опрема одговарајућа за једнодневну акцију , непромочива обућа и одећа због могуће кише.
-Свечани ручак је у хотелу Лајковац (део цене коју плаћају учесници је 100 дин, остатак је о
трошку организатора). Цене пића су приступачне(учесници сами плаћају).
-Обавезно понети здравствену и планинарску књижицу.
НАПОМЕНА:
Организатор обезбеђује локални превоз, ручак, учесничку књижицу и печат акције и пролазних
тачака.
Обавезе вође група су да при доласку предају попуњени формулар са списком учесника и број и
новац учесника заинтересованих за ручак(због органзације ручка). Избор учесника на стази и
одговорност за своје чланове сносе вође група.
Пожељно је потврђиванје учешћа до 22.11.2014.
ТЕЛЕФОНИ за пријаве и обавештења:
063/253-054;
http://www.psdciralajkovac.com

К.T.1 Манастир Боговађа(15. век)
К.Т.2 Етно кућа у Боговађи
К.Т.3 Жупањачка воденица на
реци Љиг из 18. Века
К.Т.4 Брдо Човка-тактички веома
важна кота
К.Т.5 Манастир Ћелије(14. век,
обновљен 1923.год)
К.Т.6 Враче брдо-главно жариште
Колубарске битке
К.Т.7 Ћелије- завршетак пешачке
туре

