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RAZPIS
Svet Podravske regije na podlagi programa dela mladinske komisije razpisuje razpis za
ORGANIZACIJO 16. REGIJSKEGA KVIZA GASILSKE MLADINE 2018.
TEKMOVALNE KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*)
 kategorija PIONIRJI (pionirke, pionirji ali mešano) - od 7 do 11 let; (letniki 2007 – 2011;
GŠTD, 2013)
 kategorija MLADINCI (mladinke, mladinci ali mešano) - od 12 do 16 let; (letniki 2002 –
2006; GŠTD, 2013)
 kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI (gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano) - od 16
do 18 let; (letniki 2000 – 2002; GŠTD, 2013)
Regijski kviz gasilske mladine je predviden 3. marca 2018.
Državno tekmovanje v kvizu za gasilsko mladino bo 17. marca 2018.
Tekmovanje mora biti izvedeno v skladu z razpisom državnega kviza gasilske mladine za leto
2018.
Organizatorji so lahko PGD, občinska poveljstva ali gasilske zveze, zato prosimo gasilske zveze
za posredovanje razpisa posameznim gasilskim društvom v zvezah.
Organizator regijskega tekmovanja je dolžan tekmovanje organizirati na primernem prostoru
v skladu z razpisom državnega kviza 2018, po pravilih in točkovanju za izvedbo kviza, ter
zagotoviti prostor za nemoteno delo komisije A in komisije B. Prav tako organizator odgovarja
za diskretnost teoretičnih testov in ustrezno orodje na samih delovnih točkah.
Za izvedbo tekmovanja je potrebno zagotoviti možnost prehrane za enote, ter zagotoviti, da se
na prizorišču tekmovanja ne prodajajo alkoholne pijače.
Tekmovalni odbor, predsednike ocenjevalnih komisij in sodnike imenuje Mladinska komisija
Podravske regije, redarje in kurirje pa organizator tekmovanja.
Stroški medalj, priznanj in nagrad za najboljše tekmovalne enote, se krijejo v skladu s sklepom
sveta Podravske regije.

PRIJAVE:
Kandidati za organizacijo naj pošljejo prijave Aleksandri Majcen na elektronski naslov
belsak.aleksandra@gmail.com najkasneje do vključno 9. januarja 2018. Za dodatne
informacije lahko pokličete na telefonsko številko 031 344 974. Na osnovi razgovorov s
kandidati in ogleda terena, bodo kandidati obveščeni o izbiri organizatorja do 21. januarja
2018.

NA POMOČ !
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Vižintin Dušan
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