Туристичка организација Сокобања, МЗ Мужинац и Врмџа, Удружење
за лековито биље Србије „Др Јован Туцаков“ и Д.о.о. „Адонис“ под
покровитељством Општине Сокобања
организују:
Након састанка одржаног у просторијама Туристичке организације Сокобања, у уторак,
22.05.2018. године, коме су присуствовали , председник МЗ Врмџа, Председник МЗ
Мужинац, председник Удружења за лековито Биљем ДР Јован Туцаков, представник
Етнолошке радионице „Етнос“ и директор Туристичке организације СОкобања, утврђен је
прелиминарни програм 24. СВЕЧАНОСТИ „ СВ. ЈОВАН БИЉОБЕР“

Сокобања, 03.07. - 07.07.2018. године.
УТОРАК 03.07.2018.


Током поподнева: Долазак и смештај учесника, пријављивање учесника
едукативног семинара у отвореној канцеларији Удружења, пријем упутстава од
организатора:



20:00h (Амфитеатар Завичајног музеја – Трг Ослобођења, бр. 2)
- Отварање манифестације и најава програма,
- Дружење учесника семинара и и едукатора.

СРЕДА 04.07.2018.


06:45- 07:00h - Окупљање учесника семинара на платоу испред Завичајног музеја у
Сокобањи;



07:00h – Полазак до Сесалачке пећине.



07:00 – 07:30h - Доручак ;



08:00h - Одлазак на терен у групама уз предаваче, водиче и практичаре, ради
прикупљања узорака биљака планираних Програмом обуке;



11:30h - Повратак са терена, обележавање биљака и одлагање узорака у приручни
хербаријум;



14:00h – Ручак у „Излетиште Сесалачка пећина“;



15:00h - Повратак у Сокобању ( долазак око 16 часова);



19:30h (Амфитеатар Завичајног музеја – Трг Ослобођења, бр. 2)
- Предавање о лековитом биљу и обрада убраних узорака;

ЧЕТВРТАК 05.07.2018.


06:45- 07:00h - Окупљање учесника семинара на платоу испред Завичајног музеја у
Сокобањи;



07:00h – Полазак на планину Озрен.



07:00 – 07:30h - Доручак ;



08:00h - Одлазак на терен у групама уз предаваче, водиче и практичаре, ради
прикупљања узорака биљака планираних Програмом обуке;



11:30h - Повратак са терена, обележавање биљака и одлагање узорака у приручни
хербаријум;



14:00h – Ручак у „Етно парку Калиновица“;



15:00h - Повратак у Сокобању ( долазак око 16 часова);



19:30h (Амфитеатар Завичајног музеја – Трг Ослобођења, бр. 2)
- Предавање о лековитом биљу и обрада убраних узорака;

ПЕТАК 06.07.2018.


06:45- 07:00h - Окупљање учесника семинара на платоу испред Завичајног музеја у
Сокобањи;



07:00 h - Полазак до села Врмџа;



07:30 – 08:00 - Доручак ;



08:00 - Одлазак на терен околине Латин града, Врмџанског језера, у групама уз
предаваче, водиче и практичаре ради прикупљања узорака биљака планираних
Програмом обуке;



11:30 - Повратак са терена, обележавање биљака и одлагање узорака у приручни
хербаријум;



14:00 - Ручак у атару цркве Св Тројице : специјалитети сокобањског краја;



15:00 - Повратак у Сокобању ( плато испред Завичајног музеја, долазак око 16
часова);



19:30h (Амфитеатар Завичајног музеја – Трг Ослобођења, бр. 2)
- Предавање о лековитом биљу и обрада убраних узорака.

СУБОТА 07.07.2018.


04:45- 05:00h - Окупљање учесника семинара на платоу испред Завичајног музеја у
Сокобањи;



05:00 h - Полазак на планину Ртањ;



06:30 h – 07:00 Доручак:



07:00 h - Успон на Шиљак, врх Ртња (1560м)
- за учеснике семинара и туристе који не учествују у успону на Шиљак - убирање
узорака лековитог биља уз предаваче, водиче, практичаре и бераче из околниох
села:
09:00 h – Отварање купопродајне изложбе домаћих производа, сувенира и
народних рукотворина, Удружење Врмџа,
12:00h – Наградна спортска надметања,



13:00 h – Силазак у подножје Ртња, плетење венчића од биља и учешће у Квизо о
познавању лековитог биља / културно уметнички програм



14:00 h Ручак



15:00 Повратак у Сокобању (долазак око 16 часова)
20:30 h - (Амфитеатар Завичајног музеја – Трг Ослобођења, бр. 2
- Додела сертификата и захвалница;
- Избор принцезе Биљарице 2018;
- Свечано затварање 24. Свечаности СВ. Јован „Биљобер“ – Сокобања 2018.

НАПОМЕНЕ: Због специфичности терена и временских услова број учесника
едукативних семинара је ограничен на 60. Рад на терену прилагодиће се могућностима
учесника. - У случају лошег времена организатор задржава право измене плана обуке о
чему ће учесници бити благовремно обавештени.

- Вођа семинара је Mr ph Славољуб Тасић са Института за проучавање лековитог биља
„Др Јосиф Панчић“ у Београду. Предавач је и др Ружица Игић, редовни професор на
Природно-математичком факултету у Новом Саду.
- Котизација за учеснике семинара је ________ динара и обухвата: сертификат, доручак,
ручак, вечера, превоз до терена и назад и хербаријум.
Информације и пријаве за излет на Ртањ:
Туристичко-информативни центар – Туристичке организације Сокобања:
Тел. 018 833 988; имејл: tic@tosokobanja.rs;
Информације и пријаве за учеснике едукативног семинара:
Небојша Станојевић 063/101 3660; имејл: nebojsa@adonis.rs
Програм ће бити утврђен након обиласка терена свих организатора, а рок је 10. јун. 2018.
године.

ЗА ТОСБ
Љубинко Миленковић

