VABILO
na 4. Medgeneracijsko srečanja Gasilske zveze Slovenije
Datum srečanja: sobota, 26. avgust 2017, ob 10.00
Kraj srečanja: Športni park pri OŠ Franceta Prešerna v Črenšovcih, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci
Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Črenšovci, Občina Črenšovci, Gasilska regija Pomurje, GZ
Slovenije (Svet članic in Svet veteranov) in številna druga društva, organizacije in zavodi.
Program srečanja:
 organizirani ogledi Pomurskih znamenitosti (za vas smo v programu pripravili 5 predlogov) do
13.30 ure,
 otvoritev srečanja ob 14.00 uri,
 orientacijski pohod, dolžine dobra 2 km – pohod in preizkušanje v različnih veščinah,
 možnost ogleda naših znamenitosti v bližnji okolici – v Črenšovcih si boste lahko ogledali
župnijsko cerkev in župnijski dom, vodovodni stolp, Gasilsko-vaški dom, Romski muzej,
gasilski muzej v Žižkih, Evropsko vas štorkelj v Veliki Polani, Bukovniško jezero v Dobrovniku in
ostale znamenitosti v Pomurskih občinah,
 mini gasilska olimpijada z družabnimi in šaljivimi igrami,
 predstavitev domačih izdelkov in kulinaričnih dobrot na stojnicah,
 pogostitev (kosilo bo možno dobiti od 14.30 ure naprej) in razdelitev praktičnih daril
prijavljenim udeležencem,
 ob 18.00 uri razglasitev rezultatov in podelitev simboličnih nagrad,
 zabavno druženje s skupino »Marki«.
Obširnejši program s prijavnico srečanja je objavljen na spletni strani www.gasilec.net in FB profilu
Prostovoljnega gasilskega društva Črenšovci. Prav tako bo vse gradivo za srečanje poslano na vse
Gasilske zveze po Sloveniji.
Rok prijav na srečanje je do petka, 18. avgusta 2017, na elektronskem naslovu
mrkec11@gmail.com. Kotizacija za udeležbo na srečanju znaša 11,00€ za udeleženca in jo je
potrebno poravnati najkasneje do torka, 22. avgusta 2017, na transakcijski račun PGD Črenšovci:
SI56 0234 8001 6641 796 (NLB), sklic 00 2017, namen – kotizacija medgeneracijsko srečanje.
Kotizacija ni vračljiva.

Veselimo se srečanja in druženja z vami!
GR Pomurje
predsednik
Milan Antolin

GR Pomurje
poveljnik
Dušan Utroša

Svet članic GZS
predsednik
Vladimira Bučevec
1

Svet veteranov GZS
predsednik
Jožef Smole

GZ Slovenije
predsednik
Jošt Jakša

