
 

 

Tűzoltói meghívó 

Kedves tűzoltó kollégák és mindenki, aki úgy érez, kihasználjuk ezt az alkalmat, 

hogy meghívjuk Önöket a Vajdasági Tűzoltó Szövetség XV. Tűzoltó Tribünjére, melyet 

2016.12.09. és 2016.12.11. között tartunk a Kovin Járás területén elterülő Deliblátói 

homokpuszta, Csardak nevű település iskolai üdülőközpontjában. Az esemény védnöke 

Kovin járás. 

Ezen meghívó mellékleteként továbbítjuk önöknek a Vajdasági Tűzoltó Szövetség 

XV. tribünjének programját is, melynek keretein belül tartjuk az I. tűzoltó 

szemináriumot, melynek témája: „Vajdasági tűzoltó szervezetek káderjeinek felkészítése 

a rendkívüli helyzetekre.“ A Vajdasági Tűzoltó Szövetség felismerte a szükségességét 

annak, hogy rendszeres és modern módon adjon teljesen új tartalmat tagjainak és más 

szakmabelieknek, mely biztosan tetszeni fog Önöknek, mert ez az új tartalom válaszokat 

fog adni az aktuális kérdésekre. 

 Szeretnénk kiemelni a Szerb Köztársaság, Oroszország, Horvátország, Szlovénia, 

Magyarország, Szlovákia tűzoltó szervezeteinek részvételét az I. Tűzoltó szemináriumon. 

A Vajdasági Tűzoltó Szövetség és a kovini Járási Tűzoltó Szövetség, mint a 

Vajdasági Tűzoltó Szövetség XV. Tűzoltó tribünjének szervezői szeretnének lehetőséget 

adni Önöknek a rendezvényen való részvételre a következő kotizációs díjak befizetésén 

keresztül: 

1. 3 napra 2016.12.09.-11.  5000 dinár (12.500 forint) 

2. 1 napra 2016.12.10. 3000 dinár (7.500 forint) 

A kotizációs díjat 2016.11.31-ig kell befizetni a kovini járási tűzoltó szövetség 

folyószámlájára : 200-2282911301855-14 

Az árban a szálláson kívül a teljes ellátás benne van. A következő linken lehet 

szállást keresni: http://www.turizamkovin.rs/smestaj.html.   

 

Minden szükséges információt megkaphatnak a következő telefonszámokon: 

 Mszaki adatok a befizetésekkel kapcsolatban; Dragana Radulović: Tel +381 

13/742579 

 Szállás; Jovica Ivković: Tel +381 60/64-86-750,   

 I Tűzoltó szeminárium;  Mirko Ilić:  Tel +381 64/17-53-746,   

 

 

Őszintén reméljük, hogy az Önök tűzoltó szervezete képviseltetni fogja magát ezen 

a Tűzoltó szemináriumon, mely azért lett kitalálva, hogy segítsen a további tűzoltói 

munka végzésében.  

Fontos, hogy ezt a meghívót szívesen fogadjuk, mi tűzoltók, mert ez egy kitűnő 

alkalom arra, hogy találkozzunk és halljunk olyan dolgokat, melyek kiemelkedő 
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jelentőségűek. Legyen ez a XV. Tűzoltó tribün mérföldkő a további munkánkban és adjon 

lehetőséget, hogy tűzoltóként és tűzoltó szervezetként minél minőségesebben és 

könnyebben elérjük kitűzött céljainkat.  

 

 

Ez alkalommal küldjük TŰZOLTÓ ÜDVÖZLETÜNKET!  

 

 

 

                                                            

 

 

A VTSz XV. Tribünjének szervezőbizottsága 

 


