NYILVÁNOS FELHÍVÁS
A „GREEN EXERCISE” PROJEKTBEN VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE
a kerékpáros túravezetői képzés keretében

A Muraszombati székhelyű Egészség és Fejlesztési Központ várja a Green Exercise
projekt keretében együttműködni kívánókat. A hároméves projekt fő célja olyan
turisztikai termékek kialakítása, melyek révén hozzájárulunk a határmenti térség
kulturális és természeti örökségének ismertségéhez és pedig a szlovén-magyar határ
mentén meglévő kulturális- és természetturisztikai kínálat közös népszerűsítésével,
kiegészítve azt az egészséges életmód, fenntartható, környezetbarát közlekedési
módok fontosságának hangsúlyozásával. A projekt keretében Zöld parkokat hoztunk
létre a határ mindkét oldalán, amelyek jelzett (kerékpáros és gyalogos) túraútvonalak
segítségével

összekapcsolunk

a

meglévő

kulturális

és

természetturisztikai

elemekkel, valamint a projekt keretében kivitelezett fejlesztésekkel. Sor került
szálláshely-fejlesztésre, különböző műhelymunkák kivitelezésére továbbá egy
túravezetői képzésre a jövőben.
A projekt keretében szakemberek bevonásával kerékpáros túravezető képzés indul,
melynek végén a program résztvevői nemzeti engedélyt kapnak csoportok és
egyének kerékpáros túravezetésére a határmenti területen.
A képzési programban való részvétel feltételei:
•

betöltött 18. életév,

•

középiskolai végzettség,

•

elsősegélynyújtás – elvégzett tanfolyam,

•

megfelelő egészségi állapot - háziorvosi igazolás a jelentkező megfelelő
egészségi állapotról

•

alapvető hegyi ismeretek, ezen ismeretek ellenőrzésére az első napon kerül
sor

Az elméleti és gyakorlati oktatás a résztvevők számára ingyenes!
Projekt je sofinanciran preko programa sodelovanja Interreg Slovenija–Madžarska, s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vsebina tega dokumenta ne odraža stališča EU.

A résztvevők számára étkezést és szállást nem biztosítunk (csak saját
költségre).
A képzés elvégzésével tanúsítványt kapnak csoportok és egyének kerékpáros
túravezetésére, egy olyan szolgáltatás nyújtására mellyel hozzájárulnak az
együttműködési terület minőségi, fenntartható turisztikai szolgáltatásaihoz.
A kerékpáros túravezetői képzést szakemberek végzik.
További információk és dokumentációk a projektről és a képzésről:
•

" Green Exercise" projekt ,

•

jelentkezési űrlap

A pályázati dokumentáció a www.czr.si weboldalon is elérhető.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kerékpáros túravezetői képzésre való jelentkezési
kérelmüket e-mailben nyújtsák be a következő címre: damjana.nemes@czr.si . A
jelentkezések benyújtási határideje 2018. 12. 14. 16.00 óra. A rendelkezésre álló
helyek száma korlátozott. További információért forduljon Damjana Nemeš, e-mail
cím: damjana.nemes@czr.si vagy telefonon: 040 427 404.
A képzés időpontjáról és helyéről a jelentkezők részletesebb tájékoztatást a
nyilvános felhívás lezárását követően kapnak.
Örülünk a közös munkának és együttműködésünknek a kerékpáros túravezetői
képzés keretében.

melléklet:
- Jelentkezési űrlap
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