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Komisija za delo z mladino GZ DOLOMITI je na svoji 6. redni seji dne 15.10. 2014 sprejela 
sklep, da se v nedeljo 16. 11. 2014 organizira tradicionalna ekskurzija za mladino vseh 
prostovoljnih društev v Gasilski zvezi Dolomiti. 
Tudi letos bodo mladi gasilci lahko uživali v kopališču Terme Čatež. 
 
V nadaljevanju sledi okviren potek ekskurzije: 

Odhod: 08.00 odhod izpred gasilskega doma Dobrova (lahko tudi 
drugače glede na prijave), med potjo se bomo ustavili za 
kratek počitek, nato nadaljevali pot proti Čatežu ob Savi 

Kopanje: 10.30 prihod v Terme Čatež in kopanje v bazenih, kosilo v 
restavraciji, kopanje do 17 ure 

Povratek domov: 17.30 Odhod proti domu 
 
Prijave zbiramo najkasneje do 29. 10. 2014 do 20:00 ure  oz. do dopolnitve mest na 
dveh avtobusih (100 oseb).  Na e-mail naslov gzdolomiti@gmail.com pošljite seznam 
vseh udeležencev (mladine) in mentorjev. 
 
Strošek za celodnevno kopanje s kosilom je 14.00 € na osebo. 
 
PGD morajo ob prijavi do 29.10.2014 poravnati tudi strošek izleta za vse svoje 
udeležence, v prostorih GZ Dolomiti (Franc Zibelnik), v času uradnih ur  ali preko spleta na 
TRR GZ Dolomiti št. 90672-0000046039. 
Zaradi velikega zanimanja, bodo tudi letos imela prednost PGD, ki so skozi leto sodelovala 
na gasilskih mladinskih tekmovanjih in katerih člani so se udeleževali sej mladinske 
komisije. 
 
Društvo, ki bo poslalo mladino na ekskurzijo mora obvezno poslati poleg vsaj enega 
mentorja. V primeru, da je število mladine iz enega društva večje od 10 mora društvo 
poslati poleg vsaj dva mentorja oziroma na skupino desetih otrok mora biti vsaj en 
mentor. 
 
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z organizacijo ekskurzije pokličite na 031 898 813 – 
Mihaela Kožuh 
 
NA POMOČ! 
                                                                                     Predsednica komisije za mladino 
                                                                                        Mihaela KOŽUH 
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