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Štev: 24 / 15
Datum: 25. 03. 2015
PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

ZADEVA: RAZPIS ZA VODNIKE NA TABORJENJU MLADIH GASILCEV

Objavljamo razpis za vodnike/ce na taborjenju mladih gasilcev v Savudriji,
od 6. do 13. in od 20. do 27. julija 2015.
Prijavijo se lahko kandidatke/i, ki so stari najmanj 20 let in delajo z mladino v
PGD.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidatke/i, ki imajo opravljen izpit za mentorja
gasilske mladine.
Podatke o kandidatki/u pošljite na priloženem obrazcu, katerega izpolni kandidatka oz.
kandidat za vodnika/co.
Prijave pošljite na GZ Škofja Loka do 30. aprila 2015.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel: 513 17 13 - Jamnik Metod.

Tajnik:
Marijan Jereb l.r.

Priloga:
- prijavno anketni list

Predsednik komisije za taborjenje:
Andrej Okorn l. r.

Prijavni list in vprašalnik za kandidata za vodnico oz. vodnika na taborjenju
gasilske mladine GZ Škofja Loka od 6. do 13. 7. in od 20. do 27. 7. 2015 v
Savudriji - Hrvaška
Ime in priimek
Datum rojstva
naslov
pošta
GSM
E naslov
Prijava za termin (obkroži)
poklic
izobrazba ali šola katero
obiskuješ
dejavnosti , ki jih
opravljaš v prostem času
- hobiji
opravljeni tečaji
pomembni za taborjenje

6. do 13. 7.

20. do 27. 7.

planinstvo, kolesarstvo, /šport/,
taborništvo, skavtstvo, …

šolski krožki, kateri:

tečaj za učitelja: plavanja,
košarke, nogometa, rokometa,
likovnega usposabljanja,

drugo:

član/ica PGD
funkcija v PGD
čin v gasilstvu
specialnost
mentor mladine, da - ne
ostale spec. v PGD
delo z mladimi v društvih katerih:
od leta
vodnik/ca na letovanju ali da - ne kolikokrat……….
taborjenju,

v kateri delavnici bi
sodeloval/a obkroži v
katerih bi sodeloval/a
Tvoji predlogi za
delavnice na taborjenju:

likovni, športni, dramski, gasilski,
taborniški, usposabljanje za
veščine, preventivne značke, učenje
plavanja, drugi- napiši kateri

organizator letovanja ali
taborjenja:

Naslov:
časovni razpored
število udeležencev
starost udeležencev
material:

oprema:

prostor:
namen:

travnik, morje, pod šotorom, športni poligon, drugo…
spoznavanje…

cilji:

vzgojni, estetski, moralni, pridobivanje: ročnih , športnih,
…….. spretnosti, odnos do drugih, …,

metode dela: /podčrtaj/
Kratka vsebina :
/opis dela v delavnici/

individualno delo, delo v dvojicah, skupinsko delo

Podpis:

