У САРАДЊИ СА ТУРИСТИЧКОМ
ОРГАНИЗАЦИЈОМ ГРАДА ЗВОРНИКА
ОРГАНИЗУЈЕ ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ

УСПОН НА
ЗВОРНИЧКУ ТВРЂАВУ
ПОШТОВАНИ ПРИЈАТЕЉИ!
Овим путем Вас позивамо да учествујете на планинарској акцији „Зворничка тврђава 2021“ која
ће се одржати у НЕДЕЉУ 17.10.2021. године.
ПРОГРАМ АКЦИЈЕ
-

08,00 - 08,45 Долазак и окупљање планинара на шеталишту на обали Дрине;
(паркинг на обали Дрине на излазу из града према Власеници);
08,45 - 09,00 Поздравна ријеч домаћина, упутства за акцију и заједничко фотографисање;
09,00
Полазак на успон.

Правац кретања (захтјевна стаза)
Шеталиште поред реке Дрине - градска капија – бедеми - Средњи град – Зворничка тврђава - Црквa
Свете Петке а потом спуштање уређеном стазом преко Каплана у правцу града Зворника. Силазак у град
Зворник поред робне куће и спортске дворане на почетну тачку на шеталишту поред реке Дрине.
Дужина стазе 8 километара. Укупан успон 350 метара.
*За ову туру потребно је планинарско искуство јер се пролази захтјевним и на појединим мјестима
експонираним тереном. Молимо све планинарске водиче да у групама које воде процјене ко може ићи
на ову туру.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Одлично здравље, физичка кондиција, планинарске ципеле, адекватна одјећа у односу на временске
прилике, резервна пресвлака, вода 1 литар (постоје извори воде на стази),кабаница, штапови и камашне.
ПРИЈАВЕ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:







Сви учесници дужни су да се придржавају мера против пандемије прописаних од стране
Министарства омладине и спорта Републике Српске.
Због мјера заштите и превенције у вези са вирусом корона које су још важеће, акција ће се
одржати у складу са мјерама које буду важиле на дан акције.
У случају непревиђених дешавања план се прилагођава тренутним околностима.
Ради сигурности учесника обавезно је поштовање свих договора и инструкција организатора и
водича током акције.
Молимо представнике планинарских друштава која планирају узети учешће на овој акцији да
број планинара који долазе на акцију пријаве најкасније до ЧЕТВРТКА 14.10.2021. године до
18,00 часова због ограниченог броја учесника.
ПРИЈАВЕ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Зоран Смиљанић (065/805-403), Наташа Митровић
(065/063-382) и Оливер Остојић (065/610-761).

