Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje
ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje
a
Pardubickým krajem

pořádá seminář pro velitele jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

VELITEL 2017

Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD.

Program semináře:
Sobota 25. listopadu 2017
9:00

zahájení

9:15 - 12:00 přednášky
12:00 - 13.00 přestávka (oběd)
13:00 - 15:00 přednášky
15:00 - 15:30 závěr semináře (vylosování výherce věcné ceny)
Tematické zaměření:
pořizování nové mobilní požární techniky - technické podmínky
zkušenosti s výcvikem jednotek SDH obcí ve Flashover kontejneru
sport v odborné přípravě JPO
spolupráce se ZZS, odborná příprava s AED
práce s daty jednotky SDH obce, PortALL
pojištění činnosti jednotky SDH obce
zabezpečení pravidelné odborné přípravy obsluhy motorových pil
Organizační pokyny
Termín: 25. 11. 2017
Místo konání: kongresový sál, Multikulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy
(http://www.fabrikasvitavy.eu/cs/m-15-kontakty/)
Stravování: oběd zajištěn v místě semináře
Přihláška: každý účastník bude přihlášen na samostatné přihlášce. Vyplněnou přihlášku
s potvrzením o zaplacení vložného zašlete nejpozději do 30. 10. 2017 na adresu:
SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje
Komenského nám. 125
530 02 Pardubice
nebo elektronicky na: ksh.pardubice.starosta@seznam.cz
V případě zájmu o účast velitelů družstev zašlete předběžnou přihlášku a o volné kapacitě
Vás budeme informovat po 1. 11. 2017. Velitelé družstev uhradí vložné po potvrzení účasti
pořadatelem (po 1. 11. 2017).
Vložné: 250 Kč (včetně stravování)
Platba: č.ú. 115-3825020237/0100

Přihláška
Seminář VELITEL 2017
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………
Funkce v JPO:

velitel jednotky

velitel družstva

Adresa vysílající organizace – název …………………………………………………………………………………………………….
Ulice ………………………………………………………. č.p. ………….. obec………………………………………..PSČ ………………
Telefon ………………………….

E-mail …………………………………………..

Datum ……………………………

podpis ………..…………………….………………

Potvrzujeme, že jsme dne ………………………………. uhradili z našeho účtu číslo …………………………………..….
vložné ve výši 250,- Kč ve prospěch účtu 115-3825020237/0100 (KSH není plátcem DPH).

Datum ……………………………

podpis, razítko ………..……………………………………

Cena byla stanovena dohodou. V případě neúčasti zaplacené vložné nevracíme.
Přihláška slouží k přihlášení jen jednoho účastník.

