PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO BLAGOVICA
Blagovica 2
1223 Blagovica

Poveljstvo

OBVESTILO

Naš prosti čas za vašo varnost!!!

Glede na to, da je bilo kar nekaj povpraševanja s strani članov o izvedbi OSNOVNEGA TEČAJA ZA
GASILCA, ki je predpogoj za vsa nadaljna izobraževanja v gasilstvu, smo se odločili, da bomo z
omenjenim tečajem pričeli še v tem letu, seveda v kolikor bo pokazan dovolj velik iteres iz vaše strani.
Tako bomo vključno do nedelje, 11.11.2012, zbirali informativne prijave za vse, ki želite obiskovati ta
tečaj. Prijavite se lahko tako, da pokličete na tel. št. 041 575 729 (Uroš Medič) ali pošljete SMS s svojim
imenom in priimkom.
Tečaj je namenjen vsem članom in članicam v društvu, ki so stari 16 ali več let in tečaja še niso opravili.
Po končanem zbiranju prijav vas bomo obvestili o poteku tečaja. Začetek bo predvidoma v nedeljo
18.11.2012 ob 10.00 uri v prostorih PGD Blagovica.
Osnovna naloga in interes društva je usposabljati člane in jih pripeljati vsaj do naziva GASILEC, kar je pogoj za
delovanje na operativnem področju. Osnovni tečaj je prva potrebna stopnica, zato verjamemo, da boste pokazali, kar
največ zanimanja in se udeležili omenjenega tečaja.
Če poznaš koga, ki še ni pri gasilcih in bi ga to veselilo naj pokliče na zgornjo telefonsko številko in z veseljem ga bomo sprejeli.

Blagovica, 20.10.2012

Poveljstvo
PGD Blagovica
Žig
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