
24. Susret darivatelja krvi Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije 

  

• Najavljeni 24. Susret darivatelja krvi PGŽ održat će se 25.5. 2019. godine  s početkom u 10,00 

sati na Kačjaku, na terenima turističkog naselja.  

 

• Svečano otvarenje Susreta kao i veći dio predviđenog programa bit će na terasi restorana, a 

doček uz piće dobrodošlice na samom ulazu u turističko naselje. Prilikom dolaska potrebno je 

s magistrale (iz smjera Rijeke) skrenuti u Manestrima, te kroz samo mjesto Dramalj spustiti se 

prema moru i voziti u smjeru kampa i naselja. Parking autobusa i automobila kojima će 

sudionici doći na susret moguć je ispred ulaska ili u samom naselju.  

 

• Program susreta obuhvaća sportsko – rekreativni i kulturno – zabavni dio. Društvo Crvenog 

križa PGŽ, kao i prethodnih godina, snositi će zajedničke troškove susreta: - troškove 

organizacije Susreta, ozvučenja, DJ-a i voditelja  - troškove sportskih terena, organizacije i 

provedbe sportskih natjecanja, medalja - troškove police osiguranja sudionika od nezgode - 

kolač i piće dobrodošlice, kao i troškove ručka za darivatelje krvi, uzvanike i volontere koji će 

sudjelovati u pripremi i provedbi Susreta.  

 

• U sportskom će dijelu biti organizirana natjecanja u malom nogometu, boćanju, pikadu, 

gađanju lukom i strijelom, kartanju (briškula i trešeta te bela) i povlačenju konopa. 

Natjecanja priprema i provodi Klub za športsku rekreaciju „Gorovo“. Propozicije natjecanja i 

prijavne liste šaljemo u prilogu. Prilikom dolaska na Susret predstavnik GDCK predaje 

predstavniku KŠR Gorovo prijave za natjecanja. 

 

• Sudionicima koji se neće natjecati predlažemo organizirano kretanje u prirodi – nordijsko 

hodanje, pješačenje stazom dužine 2,5 ili 5 km, prilagođenom psihofizičkim mogućnostima 

sudionika.  

 

• Ručak 

Za sve je sudionike organiziran ručak u Restoranu turističkog naselja – vinski gulaš s njokima, 

štrudla od sira i piće. Podjela ručka vršit će se isključivo temeljem bonova koje će gradska 

društva preuzeti po dolasku na Susret (GDCK Rijeka, prema dogovoru, bonove će preuzeti u 

petak 24.5.).  

 

• U slučaju lošeg vremena Susret se ne odgađa, a aktivnosti će se prilagoditi mogućnostima 

zatvorenog prostora. Predviđeno je da se u tom slučaju održe natjecanja u pikadu, gađanju 

lukom i strijelom, briškuli i trešeti, beli, te bacanju kolutova – konačna odluka ovisit će o 

prostoru i vremenu.  

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 712 577 ili 270 958 HCK Gradsko društvo Crvenog križa 

Opatija. Kako bi pravovremeno mogli organizirati put molimo Vas da se javite u HCK GDCK Opatija radi 

prijave discipline u kojoj želite sudjelovati. 


