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ZADEVA:

RAZPIS POLETNE GASILSKE ŠOLE GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA V LETU 2021

Na podlagi PRAVILNIKA O MERILIH ZA UDELEŽBO NA LETOVANJU GASILSKE MLADINE V GZL, ki ga je Komisija
sprejela na svoji 4. redni seji, dne 20. 3. 2000 in dopolnila na svoji 30. redni seji dne 31. 3. 2008, razpisujemo poletno
gasilsko šolo GZL.
Poletna gasilska šola »BOHINJ 2021« bo potekala v Gozdni šoli ZTS v Bohinju od sobote 26. 6. 2021, do sobote, 3.
7. 2021.
Na taborjenje se lahko prijavi gasilska mladina PGD članic GZL. Zveza bo sofinancirala desetino mladih z mentorjem
(9+1), v razpisu izbranih PGD, v starostni kategoriji pionirji, mladinci in pripravniki (letnica 2003 - 2015). V primeru
izrednih razmer se društvu na skupino otrok odobri še en mentor. Financira se ga enako kot prvega mentorja. Mentor,
ki spremlja gasilsko mladino, mora biti polnoleten. Če bo otrok več (več kot 9), plača PGD vsakega naslednjega otroka
v celoti. Prav tako tudi drugega mentorja.
Prednost pri udeležbi ima letos 1. skupina, v kateri so naslednja društva: Barje, Lipoglav, Lj-mesto, Nadgorica, Podgorica-Šentjakob, Podutik-Glince, Rudnik, Stožice, Tomačevo-Jarše, Vič, Vižmarje-Brod, Zg. Šiška.
Predvideni stroški PGŠ bodo 190€ na osebo. Delitev stroškov je 40% Komisija za mladino GZL (76€ na osebo) in 60%
PGD (114€ na osebo).
K razpisu je priložen prijavni list, kjer vpišete podatke udeležencev. Izpolnjen prijavni list pošljite po elektronski pošti na
mladina@gzl.si do četrtka, 3. 6. 2021.
Kasnejši prihodi in predčasni odhodi udeležencev so nezaželeni.
V kolikor se prijavljeno društvo iz kateregakoli razloga taborjenja ne bi moglo udeležiti, je potrebno odjavo sporočiti pisno
najkasneje 12 dni pred odhodom (14. 6. 2021).
Z rezultati razpisa vas bomo obvestili najkasneje do torka, 8. 6. 2021. Izbrana društva bodo pozvana na skupni sestanek.
Komisija za mladino GZL si pridržuje pravico do naknadne odpovedi letovanja ali spremembe pogojev za udeležbo v
primeru poslabšanja epidemiološke slike.
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Komisija prepozna oddanih in nepravilno opremljenih prijavnih listov ne bo obravnavala.
Za kakršnakoli vprašanja smo vam na voljo preko elektronskega naslova mladina@gzl.si.
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