ОБЩИНА ТРЪН
2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков” 1, тел. 07731 / 9616 факс 07778 7315
obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bg

ПОКАНА
ЗА ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ "РУЙ", СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА С
НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ РЕПУБЛИКАСЪРБИЯ
МОТО: "ТРАДИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕ"
Сборен пункт с.Забел 10:00 ч. на 23 юни 2018 г.(събота).
1. За туристи без собствен транспорт ще бъде организиран превоз с
автобус с маршрут Трън - Забел, като времето на тръгване от площада пред
сградата на общината е 09:00 ч.; връщане 17:30-18:00 часа от с.Забел.
2. Престоят на върха ще бъде в часовия интервал от 13:00 часа до
16:00 часа българско време. По това време в района на върха ще пристигнат
туристи от двете страни на границата без пресичането и.
3. Община Трън организира маршрута за изкачването от с.Забел –
връх Руй – хижа Руй –с.Забел или с. Ломница. Автобуса ще чака в с.Забел.
Туристическите дружества и организации, които ще подготвят самостоятелно
изкачването могат да посочват и други маршрути,, но ще носят отговорност за
лицата, които водят.
4. Списъци на желаещите да участвуват чрез организацията на
Община Трън с посочени три имена по лична карта и ЕГН ще се съставят до
15.06.2018 г. в община Трън. С оглед осигуряване на разрешителен режим,
подготвянето на списъци и носенето на лични документи по време на похода е
задължително. Ще бъдат връщани туристи неспазили това изискване на
граничните власти. Непълнолетни с лични карти и деца до 16 г. е задължително
да бъдат с придружител родител или упълномощено от родителите лице.
Организираните групи могат да съставят самостоятелно списъците на лицата,
заедно с телефон за връзка на ръководителя на групата и да ги предоставят на
граничните власти при поискване.
5. Списъци с желаещите да осъществят изкачването ще приема Нина
Василева ст.специалист „ОС“ - в Община Трън, или ще извършват записване
чрез тел.07731/9616 вътр.104; факс 077787315; тел.0885215051 или на мейл
obshtina_tran@mail.bg.
6. Информация за евентуалните изменения в маршрута и началния час
на тръгване в окончателен вариант ще бъде съобщена чрез обява в сайта на
община Трън до 15.06.2018г.

