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Zadeva: Tečaj specialnosti mentor mladine
Sporočamo vam, da bo tečaj za specialnost mentor mladine, potekal 19, 20., 26. in 27. oktobra 2018.
19. in 20. oktobra bo tečaj potekal v PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, Murska Sobota.
26. in 27. oktobra pa v Matični knjižnici Lenart, Nikova 9, Lenart, po priloženem urniku.
Prosimo vas, da obvestite svoje tečajnike s priloženega seznama, da se bodo tečaja lahko udeležili.
Pogoj za prisotnost na tečaju je, da tečajniki oz. njihove gasilske zveze pošljejo na GZS fotokopijo/-e
spričeval/-a o šolski izobrazbi najkasneje do 3. oktobra 2018. V kolikor dokazil do navedenega roka
ne bomo prejeli, bomo tečajnike odjavili s tečaja.
Tečajniki naj bodo na tečaju oblečeni v gasilsko delovno obleko in imajo s seboj pisalni pribor.
Za opravljanje izpita je obvezna udeležba na vseh predavanjih.
Za obe soboti bo organizirano kosilo za vse tečajnike. Plačilo je možno z naročilnico ali gotovino. V
Lenartu je plačilo prehrane možno le z gotovino z izstavitvijo originalnega računa – podatke morate
imeti s seboj.
Zamenjave tečajnikov so možne do začetka tečaja. Ob zamenjavi, je potrebno na GZS poslati tudi
fotokopijo spričevala o šolski izobrazbi.
Neudeležbo na tečaju je potrebno odpovedati vsaj 8 koledarskih dni pred tečajem. V kolikor PGD
oz. GZ (prijavitelj), ki je prijavil na tečaj, tega v predpisanem roku ne stori, je dolžan poravnati celotne
stroške tečaja za manjkajočega tečajnika. Dokler društvo oziroma prijavitelj ne poravna nastalih
obveznosti do GZS, se ne more prijaviti na tečaje v organizaciji GZS.
Z gasilskimi pozdravi!

Poveljnik:
Franci Petek, l.r.
Priloga:
- seznam tečajnikov
- okvirni urnik tečaja

