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Зимски омладински марш организује се у оквиру манифестације „Дани зиме на Козари“, 02.02.2019.
године (субота);
Организатор зимског омладинског марша је Клуб екстремних спортова „Албатрос“ из Приједора;
Планинарска рута: стаза Рајковићи – Koзарачки камен – Бешића пољана – Мраковица, дужина 9 км,
спада у категорију средње-тешких стаза;
Циљ организовања зимског омладинског марша је промоција планине Козаре и Националног парка
„Козара“, планинарења и здравог живота;
Право учешћа на зимском омладинском маршу имају планинарска друштва која су попунила и
доставила Пријаву;
Крајњи рок за подношење пријаве је 22.01.2019. године;
Број учесника је неограничен;
Пријаве за учешће достављају се путем мејла kes.albatros@gmail.com;
Учесници зимског омладинског марша дужни су да обезбједе адекватну опрему – удобне и топле чизме и
одјећу која ће обезбједити топлоту;
Учесници зимског омладинског марша требају да носе само потребне ствари као што су вода, храна и
сигурносне ствари, али без претјеривања;
Због досадашњих лоших искустава, како неспремности и неопремљености учесника, тако и
непримјереног понашања, поједници који нису чланови планинарских друштава, а који се пријаве за
учешће неће моћи походити овај марш;
Учешће у зимском омладинском маршу је бесплатно, а организатор ће по завршетку марша, односно на
циљу обезбједити оброк;
У случају да неки од учесника крши било коју од наведених услова, организатор има право забранити му
учешће;
Организатор задржава право да промјени руту или одустане од организације због више силе и
временских услова (висок снијег), а о чему је дужан обавјестити све пријављене учеснике;
За чланове планинарских друштава из Приједора обезбјеђен превоз из Приједора до одредишта,
односно Рајковића (полазак аутобуса је 02.02.2019. године у 8.00 часова испред Градског стадиона, а
повратак са паркинга на Мраковици у 15.30 часова);
Свим учесницима се додјељују захвалнице;
Учесници су упознати са општим условима и својим потписом то и потврђују.

Потпис учесника:
__________________

