Федерација на планинарски спортови на Македонија
Комисија на Планинарски водичи
11 Октомври бр. 42, 1000, Скопје  02/316 55 40

Прегледал:
Датум:
Потпис:

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИИ КАКО ПРИПРАВНИК ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧ, КАТЕГОРИЈА
A: Основни податоци – ги исполнува приправникот/-чката
Име и презиме:
Датум, место на раѓање:
Адреса на живеење:
Домашен тел.:
E - пошта:
ПД:
Организатор на обуката:
Место и датум на обуката:

Евиденц. бр.:
Службен тел.:
Моб.:
Водич на обуката:

Б: ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧ - пополнува водичот 1
Име и
презиме:
Адреса на живеење:
Водич:

Евиденциски бр.:
категорија, од
година:

1 Планинарски водич мора да биде регистриран во тековната година за категоријата за која врши надзор над
приправникот/-чката.

В: ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИЈАТА – пополнува приправникот/-чката
Датум:
Цел:

Број на учесници:

Г: ОПИС НА АКЦИЈАТА СО АКЦЕНТ НА ДЕТАЛИ – пополнува кандидатот/-ката 2

2 Опис на акцијата со акцент на изведбата, текот, физичките, психичките и техничките тешкотии, решавање на
проблеми, отстапувања од направениот нацрт за акцијата, ....

Д: МИСЛЕЊЕ – ОЦЕНКА НА ПЛАНИНАРСКИОТ ВОДИЧ – пополнува водичот 3

3 Мислење за подготовката и изведбата на акцијата, способноста на приправникот за самостојно водење техниката на
водење и движење, психологија и метод на работа и почитување на знаењето за опасности, ориентација, познавањето
на планинарството, ....

Дозволувам собирање, чување, употреба и јавна објава на податоците за потребите на ФПСМ
согласно со Законот за заштита на лични податоци.

Датум:

Потпис на
приправникот/чката:

Подолу потпишаниот Планинарски водич сметам дека приправникот/чката за Планинарски водич
е способен/-на за самостојно водење во категорија ____________.

Датум:

Потпис на Планинарски
водич:

Напомена: согласно Правилникот за Планинарски водичи при ФПСМ, кандидатот може да биде
приправник во соодветната категорија најмногу 2 години.
Во тој период, под надзор на најмалку двајца регистрирани Планинарски водичи од иста или
повисока категорија, приправникот мора да води најмалку 5 акции.
За секоја направена акција приправникот/-чката пополнува Формулар, а потоа сите (најмалку) пет
Формулари ги испраќа до Комисијата за Планинарски водичи (адресата е во заглавието на овој
документ).

