پیمایش جنگل مرسی سی
و
صعود به قله خرونرو

نمای جنگل مرسی سی از ارتفاع-آبان 96

افطاری درکه

دشت هویج با نمای قله ریزان-آذر 96

زمان حرکت :جمعه ساعت  20(18:00اردیبهشت)

مهلت ثبت نام:ساعت 22:00روز چهارشنبه شنبه(18
اردیبهشت)
محل قرار :میدان درکه
زمان بازگشت :جمعه شب( 20اردیبهشت)
سطح برنامه :ساده

هزینه برنامه 16000 :تومان
سرپرست :سید مصطفی حسینی کالم
شماره تماس09120729129 :

@mostafamhk

برنامه عصر روز جمعه ساعت  18:00در میدان درکه شروع می شود و نهاتا تا

یک ربع منتظر دوستان می مانیم؛ سپس به سمت کافه های جوزک و اذغلچال
حرکت می کنیم و نزدیک یک ساعت پیمایش خواهیم داشت .
بعد از گدشتن از کافه عمران در یک جای مناسب تا نزدیک اذان استراحت می

کنیم و بساط افطار را پهن می کنیم .
بعد افطار و شام تا یک ساعت به انواع و اقسام بازی ها می پردازیم.
سپس ساعت  21:30بر میگردیم و با توجه به سرعت دوستان نزدیک ساعت 11
در میدان درکه خواهیم بود.

پوشاک
•لباس گرم

تجهیزات
•کوله مناسب
•زیرانداز
•کیسه زباله
• لیوان ،قاشق و چاقو
• دستمال کاغذی و مرطوب
•کبریت یا فندک

خوراکی
• 1لیتر آب
• شکالت ،تنقالت مفید و میوه
•آب جوش

❖همراه داشتن تجهیزاتی به رنگ قرمز برای تمامی شرکت کنندگان الزم و ضروری است .لذا در
صورت نقصان هر موردی به سرپرست برنامه اطالع دهید.
❖تعداد محدودی از برخی از تجهیزات در گروه موجود می باشد که شرح آن در صفحه بعدی است.

وسایل موجود در گروه
هزینه امانت(تومان)
وسیله
کوله چند روزه و روکش کوله

10000

روکش کوله

1500

• مبالغ فوق ،برای مدت حداکثر تا 3روز بعد از برنامه است؛
روز چهارم ،همین مبلغ به مبلغ اولیه اضافه می شود.
• فقط کارت ملی به عنوان وثیقه قابل قبول است.
جهت امانت گرفتن وسایل با سرپرست برنامه هماهنگ شوید

ثبت نام از طریق سایت گروه به نشانی  www.autkoohsaran.irو
اطالعیه ای که در کانال تلگرام گروه کوهساران @autkoohsaran

قرار می گیرد انجام می گیرد.

پس از ثبت نام حتما ثبت نام خود را به سرپرست برنامه اطالع دهید.
شماره سرپرست09120729129 :

در صورت تأخیر در حضور یافتن در محل قرار ،جریمه هایی به شرح زیر اعمال
می شود.

•  5تا  10دقیقه  2هزار تومان
•  10تا  15دقیقه  5هزار تومان

• پس از  15دقیقه تیم حرکت خواهد کرد.
• جریمه سرپرست در صورت تأخیر ،دو برابر مبالغ فوق است.

• شرکت در برنامه های طبیعت گردی و کوهنوردی با مخاطراتی همراه است؛ شرکت کنندگان با آگاهی از این
مسئله در برنامه ها ثبت نام می کنند و سرپرست یا گروه کوهنوردی مسئولیتی در قبال بروز خطرات احتمالی
برای افراد ندارند.

•

تصمیم گیری ها در مورد نحوه اجرای برنامه به عهده سرپرست برنامه است و کلیه افراد موظف به پیروی
از برنامه های سرپرستی هستند.

•

در حین برنامه در صورت داشتن نظر یا پیشنهاد و انتقاد لطفا به شخص سرپرست رجوع کنید و از اعالن
های عمومی هماهنگ نشده بپرهیزید.

•

سرپرست می تواند با توجه به شرایط برنامه ،تغییراتی در برنامه اعمال نماید.

•

هرگونه عملی که موجب آسیب رساندن به محیط زیست شود اکیدا ممنوع است و جریمه به همراه دارد.

•

استعمال دخانیات در تمام مدت برنامه اکیدا ممنوع می باشد.

•

کلیه شرکت کنندگان موظف به رعایت هنجارهای عرفی ،اخالقی جامعه هستند.

افراد با ثبت نام در برنامه کلیه این قوانین را پذیرفته اند و تخطی از موارد فوق با
جریمه نقدی یا اخراج فرد از برنامه همراه است.

