
      60 години 

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ТЕТЕКС  - ТЕТОВО, МАКЕДОНИЈА 

Ж-СКА 290-3000000215-70 ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ 

ТЕЛ: 076/465-602, 078/250-048 pkteteks@gmail.com 

 

П Р О Г Р А М А 
ЗА 21-ви МЕМОРИЈАЛЕН МАРШ 

“МАРКО ИЛИЕВСКИ” 

ШАР ПЛАНИНА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

 

25.ЈУНИ.2016 година, САБОТА 
 17ч пристигнување на учесниците во Тетово пред Културниот 

дом во Тетово и тргнување кон Попова Шапка. 

 18:15ч пристигнување на Попова Шапка по што ќе следи 

малодмор, а потоа и сместување на учесниците во ПД Смрека. 

 19:30ч планинарска вечер проследена со вечера. 

 

26.ЈУНИ.2016 година, НЕДЕЛА 
 06:30ч пристигнување на учесниците во Тетово, пред Културниот 

дом во Тетово и тргнување кон Попова Шапка. 
 07:30ч пристигнување на учесниците на Попова Шапка. 
 08ч тргнување на учесниците кон месноста Лешница. Патеката е 

од: ПД Смрека, над Јелак, Горна и Долна Лешница. 
 11ч пристигнување во Долна Лешница и одмор за сите учесници 

од 1 час. 
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 12ч враќање кон Попова Шапка. 
 16ч пристигнување на Попова Шапка во ПД Смрека каде што по 

краток одмор ПК Тетекс организира планинарски ручек за сите 

учесници на маршот и пригодна свеченост по повод јубилејното 

одржување на маршот. 
 19ч затворање на манифестацијата и тргнување кон Тетово. 
 

ПК Тетекс како организатор на настанот превзема обврска за 

организација на превоз на сите пријавени учесници од Тетово до 

Попова Шапка и назад, сместување во ПД Смрека и заеднички 

планинарски ручек. 

 

ПК ТЕТЕКС не превзема обврска ни одговорност за сите учесници 

кои нема навремено да го пријават своето учество на маршот. 

 

Цена на превозот од Тетово до Попова Шапка и назад ќе изнесува 200 

денари додека сместувањето во ПД Смрека изнесува 300 денари. 

 

Плаќањето ќе се врши веднаш пред сместувањето односно 

транспортот на учесниците, зависно за што се плаќа. 

 

ПК Тетекс го задржува правото на измени на горенаведеното се со 

цел за подобро организирање на целокупната манифестација. 

 

Земајќи во предвид дека планинарските друштва во својот кодекс го 

имаат и еколошкиот карактер ве молиме истото да го имате во 

предвид за време на престојот и движењето на маршот. 

НАЈСТРОГО СЕ ЗАБРАНУВА ФРЛАЊЕ НА ОТПАД по должината на 

маршот како и на самото место на пристигање, Лешница. Се молат 

одговорните на сите клубови учесници на маршот да се грижат за 

однесувањето на своите членови. 

Исто така се замолуваат одговорните на клубовите кои што ќе бидат 

сместени во ПД Смрека да се грижат за дисциплината и однесувањето 

на своите членови. Во спротивно ПК Тетекс НЕ ОДГОВАРА за 

последиците !!! 
 
 


