
„Планинарска цикло тријада Подунављем“ 
2. етапа „Горње Подунавље“  Апатин - Бездан 

 
ДАТУМ: 27.09.2020. недеља 
МАРШУТА: Нови Сад - Апатин - Бездан 
ПРЕВОЗ: Велики аутобус „Дунавпревоз“-а 
ВОДИЧИ: Стеван Гашпаровски, Душан Томић 
ПОЛАЗАК: Недеља 27.09.2020. у 7.00 часова са паркинга код Новосадског сајма. 
ПОВРАТАК: Недеља 27.09.2020 око  21.00 часова. 
ХРАНА: Касни ручак, рибља чорба у ресторану. 
СМЕШТАЈ: - 
ТРОШКОВИ: 2.100 рсд.  (аутобуски превоз у оба правца и ручак) 
НЕОПХОДНА ОПРЕМА: Планински (МТБ) бицикл 
ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ: Стеван Гашпаровски, 063/523-758.  

Душан Томић, 064/2170-706 
до четвртка 24.09.2020. са уплатом износа од 2.100 рсд. 
На акцији могу да учествују само чланови ПД Нафташ. 

ПРОГРАМ: 
Одлазак аутобусом до Апатина. Ову акцију чине две екипе:  
Планинарску, води Душан Томић, пешачење 15 - 20 км, кроз Горње подунавље. 
Бициклистичку коју води Стеван Гашпаровски, бициклирање  Апатин - Бездан 60 км. 
Обе екипе су заједно на ручку у чарди. Ручак, одмор, паковање бициклова у аутобус. При 
повратку задржавање у Сомбору и упознавање са знаменитостима места. Повратак у Н. Сад.  
 

НАПОМЕНА: Максималан број учесника бициклиста је 18.  
Број планинара који  пешаче није ограничен то јест до попуне аутобуса. 

Максималан број учесника бициклиста је ограничен величином пртљажника аутобуса у који 
може да се спреми само 18 бициклова. Планински бициклови требају да буду технички 
исправни, са брзим скидањем предњег точка, и седишта, без блатобрана. Градски бициклови 
са корпама , блатобранима НЕ МОГУ се сложити у аутобус и не могу на ову акцију. 
За све учеснике је обезбеђена техничка подрчка, а евентуали кварови настали  на путу ће се 
одмах откњати на лицу места. Брзина кретања бициклистичке групе ће бити до 20 км на час. 
 

Планинарима који ће пешачити, опрема прикладна временским условима.  
Обавезно понети планинарску књижицу са важећом маркицом за ову годину, личну карту и 
оверену здравствену књижицу. У случају одустајања аконтација се невраћа. 
У превозу је обавезно ношење заштитне маске. Акција није погодна за планинаре који нису у 
стању да поштују прописане превентиве мере из билоког разлога. 
Учесници су дужни да се придржавају превентивних мера у борби против COVID-19 а у 
складу са планом заштите ПД Нафташ који можете погледати овде. 
Превозно средство се попуњава самаксимално 2/3 капацитета. 
За ово путовање није обезбеђено осигурање у складу са Законом о туризму. 
Свако наступа на сопствену одговорност у складу са правилником ПСС! 


