До управителния съвет на
сдружение “Пещерно спасяване”

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В КУРС
“СПАСИТЕЛ В ПЕЩЕРИ И ПРОПАСТИ”
Имена:
Дата на раждане:
Член на пещерен клуб/друго, името:
Завършени пещерни курсове и година на завършване:

Посетени пропастни пещери:

Имейл:
Тел. номер:
Уважаеми членове на УС на сдружение “Пещерно спасяване”,
желая да се включа в обявения курс “Спасител в пещери и пропасти”, който ще се
проведе от 18 до 27 юни 2021г. в района на с.Карлуково.
Наясно съм, за да се включа в курса трябва да бъда одобрен от УС и инструкторите на
курса.
Към заявлението прилагам следните сканирани или качествено снимани документи за
участие в курса:
-

настоящото заявление;
удостоверения от предишни пещерни курсове;
медицинско свидетелство (задължително се представя в оригинал при
започване на курса).
снимка за документ - електронен формат (можете да ползвате някой от
сайтовете, които са специализирали в оформянето на снимки за документи)

Дата:……………...

Подпис………………….

До Директора на ЦПО "Доброволец"

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В КУРСОВЕ ЗА
“ВИСОЧИННО СПАСЯВАНЕ С ПОМОЩТА НА ВЪЖЕТА”
(1 во и 2ро ниво)

Имена:
Роден/а на:

в/във:

e-mail:

тел. номер:

Уважаеми г-н Директор,
Желая да се включа в обявения курс "Височино спасяване с помощта на въжета” - 1во и
2ро ниво състоящ се от 18 до 27 юни 2021 г., от центъра за Професионално Обучение
"Доброволец" към Национална Асоциация на Доброволците в Република България по
професия 861020 - “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи".

Към заявлението прилагам следните сканирани или качествено снимани документи за
участие в курса:
-

-

настоящото заявление;
дипломи за завършено средно или висше образование;
медицинско свидетелство, доказващо, че обучението по професията “Спасител при
бедствия, аварии и катастрофи” не ми е противопоказно (задължително се представя в
оригинал при започване на курса) ;
снимка за документ - електронен формат (можете да ползвате някой от сайтовете,
които са специализирали в оформянето на снимки за документи)

/дата/

/подпис/

