
sDRUžEruí nnsrčů čecn,MoRAvy A sLEzsKA
Kraj ské s dru žení hasi čů Morav sko slezského kraj e

Výškovická 40,7O0 30Ostrava -Zábřeh IČ: 7II73846 tel: 596 750g2I

vvhlášení odborné přípraw k získání kvalifikačního stupně
rozhodčí požárního sportu

Krajské sdružení hasičů MSK ve spolupráci s HZS MSK vyhlašuje odbornou přípravu k
získání kvalifikačního stupně rozhodčí požárního sportu. Odbomá příprava je vyhlášena
v souladu s Pravidly požámího sporlu, vydaných SIAŘ GŘ HZS ČR - eástka l0l20t8.

Termín:

Místo konání:

Doprava:

úhrada nákladů:

Účast:

Přihlášlry:

Informace:

co vzít sebou:

Výstup zkurzu:

Rozdělovník:
o KSH MSK

Sobota dne 07. dubna 2018

HZS MSK, Hasičská stanice Ostrava - Poruba
ul. Martinovská č. 3611622, Ostrava - Poruba

Vlastní

Cestovné z vlastních zdrojů účastníků nebo ve spolupráci s OSH
Strava bude hrazena s prostředků KSH MSK.

Odborné přípravy k získání kvaliťrkace rozhodčí v požámim sportu se
mohou přihlásit členové SDH měst a obcí MSK.

Závaznou přihlášku lvizpŤílohalv el. podobě zaslat
do termínu 25. března 2018 na adresu:
e-m ail : o sh. o strava(@]-rz srrr sk, _i.k1_8§_@§§Z11e!]].cz,
nebo písemně na adresu:
KSH MSK, Výškovická 40,700 30 Ostrava - Zábíeh

Ing. Tomáš Klos, vedoucí KORR, tlť. 724 265 169

Průkaz člena SH ČMS, poznámkový blok a psací potřeby,
oděv na praktickou zkoušku lPS2l

Kval i fi kačn í prtlkaz rozhodč í po žárního sportu

Ing. Leo Kuběna
starosta KSH MSK

.idružení harlčú Čech, Moravy a 9errka
Krajské sdružatí hasičů
. kral Monvskoslezský

Vý,škovická 40, 700 30 o§traw-Zábřeh
o

-.....'.-



Příloha

Jméno, příjmení:

Datum natozenil.

Adresa bydliště:

Telefonní kontakt:

E - mail:

Člen SDH:

OSH:

Závazná přihláška

pro odbornou přípravu k získání kvaliíikačního stupně
rozhodČí požárního sportu

Zavanýise, že se áěastním odborné přípravy k získrlní kvalifikaČního stuPně

,,Roáodčí požárního sportu", které se koná v

sobotu dne 7. dubna 2018 od 8:00 hod. na HS v Ostrava _ Poruba

Vypsat hůlkouýmpísmem

vlastnoruční podpis účastníka kurzu


