Туристичка организација Сокобања, Удружење за лековито биље
Србије „Др Јован Туцаков“ и Д.о.о. „Адонис, под покровитељством
Општине Сокобања
организују:
26. СВЕЧАНОСТИ „ СВ. ЈОВАН БИЉОБЕР“, Сокобања 2020.
Из разлога доношења нових мера Кризног штаба Владе Републике Србије за сузбијање
болести COVID 19, (у даљем тексту Кризни штаб), 26. Свечаности „СВ. Јован Биљобер“
одржаће се у сажетом обиму и бити организоване на начин безбедан по ученсике
манифестације. Из наведених разлога, организованог превоза до подножја Ртња, на дан
07.07.2020. године неће бити, као ни забавно рекреативних садржаја, који подразумевају
велика окупљања и блиске, непосредне контакте људи на малом простору (као што су
рекреативна надметања и такмичења, избор „Принцезе Биљарице“).
Програмом манифестације предвиђено је одржавање едукативних семинара у природи
и успон на врх Ртња. Приликом одржавања едукативних семинара, учеснићи ће бити у
обавези да држе прописану дистанцу и примењују све мере Кризног штаба, које ће
одштампане добити приликом пријављивања. Заинтеросовани за организован успон на
Шиљак (1560 m), врх Ртња, потребно је да сопственим превозом дођу до подножја Ртња
(атар села Мужинца), на заказано место окупљања, где ће их сачекати планирарска екипа
и туристички водичи у заказано време назначено у програму. Место окупљања је на
атарском путу, испред Томићеве појате. Уколико се пријави мање од 50 лица, успон на
врх Ртња неће бити одржан. Пријаве се примају до 06.07.2020. године до 12:00 сати.
Пријаве за успон на врх Ртња, врше се у Туристичко-информативном центру Туристичке
организације Сокобања, од 07:00 – 19:00 сати (Ул. Трг Ослобођења бр 2, Сокобања,
односно путем телефона, на бр. 018 833 988; имејла: tic@tosokobanja.rs. Едукативне
семинаре организује Удружење за лековито биље „Др Јован Туцаков“ и Д.о.о. „Адонис“ из
Сокобање. Све информације у вези одржавања едукативних семинара могу се добити од
Небојше Станојевића, путем моб. 063 1013 660, и Радице Радовановић, моб. 063 102
3074.
ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 26. СВЕЧАНОСТИ „ СВ. ЈОВАН БИЉОБЕР“ Сокобања 2020.
ПЕТАК 03.07.2020.
Током поподнева: Долазак и смештај учесника, пријављивање учесника едукативног
семинара у отвореној канцеларији Удружења - Трг Ослобођења бр. 2, пријем упутстава од
организатора.

СУБОТА 04.07.2020.
07:00- 07:30h - Окупљање учесника семинара и доручак у пекари „Бајс“ у Сокобањи;
07:30h – Одлазак на терен по групама са предавачем, водичима и практичарима ради убирања
узорака биљака које су планиране програмом обуке.
•

Планирана локација је Богово гувно у селу Скробница.

12:30 Повратак у Сокобању и обилазак фирме „Адонис“, обележавање биљака и стављање у
приручни хербаријум.
14:30 Ручак у етно ресторану „Стара воденица“.
18:00 Учешће на предавању о лековитом биљу и препаратима.
20:00 Вечера у ресторану „Бони“.
Организатор: Удружење за лековито биље, Д.о.о. „Адонис“.
НЕДЕЉА 05.07.2020.
07:00- 07:30h - Окупљање учесника семинара и доручак у пекари „Бајс“ у Сокобањи;
07:30h – Одлазак на терен по групама са предавачем, водичима и практичарима ради убирања
узорака биљака које су планиране програмом обуке.
• Планирана локација је Оштра чука на Озрену.
Обележавање биљака и стављање у приручни хербаријум у селу Језеру.
14:00 - Ручак у селу Језеру.
15:30 - Повратак у Сокобању.
18:00 Учешће на предавању о лековитом биљу и препаратима.
20:00 Вечера у ресторану „Бони“.
Организатор: Удружење за лековито биље, Д.о.о. „Адонис“.
ПОНЕДЕЉАК 06.07.2020.
07:00- 07:30h - Окупљање учесника семинара и доручак у пекари „Бајс“ у Сокобањи;
07:30h – Одлазак на терен по групама са предавачем, водичима и практичарима ради убирања
узорака биљака које су планиране програмом обуке.
•

Планирана локација је село Илино у подножју Ртња

Обележавање биљака и стављање у приручни хербаријум у ресторану „Ртањски Двори“ .
14:00 Ручак у ресторану „Ртањски Двори“.
15:30 Повратак у Сокобању.
18:00 Учешће на предавању о лековитом биљу и
препаратима.
20:00 Вечера у ресторану „Бони“.
Организатор: Удружење за лековито биље, Д.о.о. „Адонис“.

УТОРАК 07.07.2019.
•

За групу која иде успон на Шиљак, врх Ртња (1560м) – Организатор ТО Сокобања.

06:30 - Окупљање учесника у подножју Ртња (на путу испред Томићеве појате) – (обавезно
понети воду и опрему за планинарење)
07:00 h - Полазак на успон.
Око 12:30 – повратак у подножје Ртња, повратак у Сокобању у сопственој режији организацији учесника.
За групу која не иде на успон на Шиљак - Организатор: Удружење за лековито биље,
Д.о.о. „Адонис“.
06:30 h – 07:00 Окупљање учесника семинара у подножју Ртња; Доручак: ланч пакет
07:30h – Одлазак у подножје Ртња.
Убирање узорака биљака са предавачем, водичима и практичарима које су планиране
програмом обуке.
12:00 h – Плетење венчића од биља и учешће у Квизу о познавању лековитог биља.
13:30 Повратак у Сокобању и обилазак фирме „Адонис“, обележавање биљака и стављање у
приручни хербаријум.
Повратак у Сокобању.
14:30 Ручак у етно ресторану „Стара воденица“.
Нампомена: Организатор за све учеснике семнирама обезбеђује по 4 маске, 4 пара рукавица,
алкохол у спреју за дезинфекцију руку, корице хербаријума, новински папир за пресовање
биљака и кесе за убирање биља.
За учешће на семинару, обратити се: Небојша Станојевић - 063 1013 660, Радица
Радовановић 063 102 3074. Цена котизације за учешће на семинару је 120 евра у
динарској противвредности. Трошкове смештаја учесници накнађују сами.
Резервација смештаја може се извршити преко неке од туристичких агенција: „Sokoinfo“:
tasokoinfo@gmail.com 833-232; „DM“ markovicdm@gmail.com; Т: 830-322; „Palma“
info@palma.rs; Т: 830-096; „Soko-turs“
sokoturs@gmail.com; Т: 880-100; „Mogi-turs“
mogitours@gmail.com; Т: 830-247; „Sokograd-turs“ puckosb60@hotmail.com; Т: 880-228;
„Velјa-turs“ m.veljkovic87@gmail.com; Т: 833-143; „Balnea turs“
mima82mladenovic@gmail.com; Т: 062 8426503. Позивни број за Сокобању је 018.
Пријаве за успон на Шиљак : 018 833 988; имејла: tic@tosokobanja.rs.
Обилазак других догађаја, скупова и садржаја на Ртњу, у организацији трећих лица
(физичких и правних) посетиоци врше на сопствену одговорност. Туристичка организација
Сокобања, ни на који начин не утиче, нити носи одговорност за догађаје које нису у њеној
организацији.
Туристичка организација Сокобања
Удружење за лековито биље „Др. Јован Туцаков“
Д.о.о. „Адонис“

