JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM
K SODELOVANJU V PROJEKTU »Green Exercise«
v okviru izvedbe Izobraževanja kolesarskih vodnikov

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota vabi posameznike k sodelovanju v okviru
projekta »Green Exercise«. Glavni cilj triletnega projekta je razvoj turističnih
produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovenskomadžarski meji, s čimer želimo skupno promovirati čezmejne kulturne in naravne
turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, poudariti zdrav
življenjski slog ter trajnosten in okolju prijazen način prevoza. V okviru projekta so bili
zato oblikovani Zeleni parki na obeh straneh meje, ki se povezujejo z obstoječimi
kulturnimi in naravnimi turističnimi elementi z razvojnimi elementi, načrtovanimi v
okviru projekta s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti, razvite so nove
nastanitvene kapacitete, potekal bo izobraževalni programi za kolesarske vodnike na
čezmejni ravni in organizirane bodo delavnice s številnimi tematikami.
Preko projekta bo tako skupaj z izbranim zunanjim izvajalcem izvedeno
izobraževanje za kolesarske vodnike, po katerem bodo udeleženci izobraževanja
prejeli

nacionalno

licenco

za

vodenje

skupin

ali

posameznikov

na

novo

vzpostavljenih kolesarskih poteh v čezmejnem območju Goričkega in Porabja.
Pogoji, ki jih mora posameznik izpolnjevati za pristop k izobraževanju, so:


starost najmanj 18. let,



dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe,



končan tečaj prve pomoči,



ustrezno zdravstveno stanje – potrdilo osebnega zdravnika o ustreznem
zdravstvenem stanju za udeležbo na izobraževanju



poznavanje osnovnih planinskih znanj, ki se preverijo na sprejemnem izpitu
prvi dan izobraževanja.
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Celotna izvedba izobraževanja, ki zavzema teoretični in praktični del, je za
udeležence brezplačna!
Posamezniki so dolžni sami poravnati stroške hrane in (morebitne) prenočitve.
S sodelovanjem na izobraževanju boste poleg pridobitve nacionalne licence, s katero
boste lahko sami vodili posameznike ali skupine kolesarjev, pripomogli k povečanju
kvalitete turističnih storitev in trajnosti produktov.
Izobraževanje kolesarskih vodnikov bodo vodili strokovnjaki oziroma predavatelji s
tega področja.
Dodatne informacije in dokumentacija o projektu in izobraževanju:


osebna izkaznica projekta »Green Exercise«,



prijavni obrazec za sodelovanje.

Prijavna dokumentacija je od objave javnega poziva na voljo tudi na spletni strani
www.czr.si.
Vabimo vas, da izpolnjene prijave za izobraževanje za kolesarske vodnike oddate po
elektronski pošti na naslov damjana.nemes@czr.si. Rok za oddajo prijav je 14. 12.
2018, do 16. ure oz. do zapolnitve mest. Število mest je omejeno. Za morebitne
dodatne informacije je kontaktna oseba Damjana Nemeš, elektronski naslov
damjana.nemes@czr.si ali telefon 040 427 404.
Natančnejše informacije glede termina izobraževanja in kraja izvedbe izobraževanja
boste prijavljeni posamezniki prejeli po zaključenem Javnem pozivu.
Veselimo se sodelovanja z vami in sodelovanja na izobraževanju za kolesarske
vodnike.

Priloga:
-

Prijava posameznikov (obrazec)
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