
  

Ur. broj: 84/2019 

U Zagrebu, 2. srpnja 2019. 

 

 

ŠUMSKA ŠKOLA SIH-A 2019. 

RASPIS – TEČAJ ZA ODRASLE VODITELJE 

 

Poštovani voditelji izviđačkih udruga, 

 tri vikend susreta Tečaja za odrasle voditelje SIH-a uspješno su održana u ožujku, travnju i 

lipnju, a tečajci su odslušali sva predavanja prema programu, namijenjena voditeljima sekcija i 

programa. Uzimajući u obzir pretprijave, kao i interes prošlogodišnjih tečajaca, dostavljamo Vam 

raspis za ovogodišnju Šumsku školu SIH-a. 

MJESTO AKTIVNOSTI 

 ovogodišnja Šumska škola održava se u Izviđačkom domu “Velemerić” nedaleko od 

Karlovca, kojim upravlja Odred izviđača “Vladimir Nazor” a nalazi se u Donjem Velemeriću; 

 trošak dolaska na lokaciju nije uključen u kotizaciju Šumske škole 

VRIJEME ODRŽAVANJA 

 termin Šumske škole je od 12. do 17. kolovoza 2019. godine 

 dolazak tečajaca očekuje se 12. kolovoza u jutarnjim i prijepodnevnim satima, do 12.00 sati, 

odlazak tečajaca očekuje se 17. kolovoza nakon ručka 

KOTIZACIJA 

 Kotizacija za Šumsku školu iznosi 440,00 kn po sudioniku, a u cijenu je uključen smještaj, 

prehrana, nabava potrebne opreme i programskog materijala, promotivni materijal, trošak 

sudjelovanja i troškovi volontiranja voditelja i predavača; 

 Savez izviđača Hrvatske prema proračunu za 2019. godinu sufinancira održavanje Šumske 

škole. 

PRIJAVA 

 pod važećom prijavom smatra se ispunjavanje prijavnice na sljedećoj poveznici: 

https://sih1952.typeform.com/to/pEnQP2 te uplata kotizacije na račun Saveza izviđača 

Hrvatske IBAN 2524020061100071437, a u polje “Opis plaćanja” upišite registarski broj 

udruge; 

 za važeću prijavu, prijavnicu i uplatu je potrebno ispuniti i izvršiti do 14. srpnja 2019. godine; 

 Savez izviđača Hrvatske neće izvršiti povrat kotizacije ukoliko je prijava otkazana nakon 1. 

kolovoza 2019. godine, početka aktivnosti ili ne dolaska sudionika na Šumsku školu. 

  

https://sih1952.typeform.com/to/pEnQP2


  

OBVEZNA DOKUMENTACIJA: 

 ispunjena elektronska prijavnica na sljedećoj poveznici 

https://sih1952.typeform.com/to/pEnQP2 

 ispunjena i potpisana suglasnost roditelja (u slučaju maloljetnika), u privitku ovog dopisa 

 

Ostale detalje o sudjelovanju prijavljeni sudionici će primiti nakon isteka roka za prijave. 

 

Smail Hibeljić 

načelnik za naobrazbu 

Savez izviđača Hrvatske 

https://sih1952.typeform.com/to/pEnQP2

