REGJISTROHUNI NE SHOQATË BJESHKATARE /
ALPINISTE
www.fpsm.org.mk
PËRPARSIJA E PARË: me anëtarsimin në shoqatë bjeshkatare/alpiniste mbar Republikës së Maqedonisë bëheni pjesë e
familjes të madhe e bjeshkatarëve të gjith moshave.
PËRPARSIJA E DYTË: në shoqatën bjeshkatare/alpiniste anëtarët e ri themelisht do stërviten për lëvizje në mal. Mentori
do ofroje ndihmoje gjatë blerjes së mjeteve qe nevojiten në mal, si dhe gjatë aksioneve malor, libri “Bazat e lëvizjes në
mal”.
PËRPARSIJA E TRET: afër 100. guida malor, mentor, instruktor malor, dhe persona të tjer të kyçur në punën e shoqatave
bjeshkatare/alpiniste, do t’ju mundësojnë parapërgatitje cilësore dhe lëvizje të sigurt në mal. Guidat malor janë persona
të trajnuara sipas standardet ndërkombëtare UIAA.
PËRPARSIJA E KATËRT: me anëtarsimin në shoqatë bjeshkatare/alpiniste ju mundesohet të merrni pjesë në stërvitje, në
shkolla, në prezantime për lëvizjen e sigurt në bjeshkë, gjithashtu mund të merrni pjesë në aksionet bjeshkatare për
femijë dhe rininë, si dhe në shenjimin e shtegave, në organizim të shoqatave bjeshkataredhe në aksionet pët mbrojtjen e
natyrës.
PËRPARSIJA E PESTË: me pagesën e anëtarsimit, anëtarët e shoqatave bjeshkatare/alpiniste përfitojnë përparësi gjatë
pjesëmarrjes në aktivitetet në organizim të shoqatës siç janë: ecje në mal, nxitim në mal, skiim me alpinizëm,
velosipedizëm me alpinizëm, orientim në mal, alpinizëm, në Republikën e Maqedonisë dhe jasht saj.
PËRPARSIJA E GJASHTË: me pagesën e anëtarsimit, anëtarët të shoqatave bjeshkatare/alpiniste kanë lirim për qendrim
gjatë natës (në dhoma me më tepër se 4 krevate) në shtëpijat alpiniste mbar Republikën e Maqedonisë, që janë të
mirëmbajtura nga shoqatat bjeshkatare/alpiniste të regjistruara në Federatën e Sporteve Alpiniste në Maqedoni (FSAM).
PËRPARSIJA E SHTATË: anëtarët e shoqatave bjeshkatare/alpiniste të regjistruata në FSAM kanë të drejt për qëndrim
gjatë natës në shtepijat alpiniste në shtetet anëtare të Bashkimit e Alpinisëve të Ballkanit, të drejtuzara nga shoqatat
bjeshkatare/alpiniste në këto shtete, me çmim të njëjt që vlen për bjeshkatarët/alpinistët e këtij shteti.
PËRPARSIJA E TETË: me pagesën e anëtarsimit, sipas contrateës së shoqatës bjeshkatare/alpiniste me shtëpijë sigurimi,
anëtarët të shoqatave bjeshkatare/alpiniste sigurnohen për rast aksidenti. Do të jeni të siguruar për rast lëndimi,
invadiliteti dhe vdekje gjatë alpinizmit, si dhe për shpenzimet e shpëtimit në teritorin e Republikës së Maqedonisë.
PËRPARSIJA E NËNTË: со платена членарина членовите на планинарските друштва можат да ја користат
планинарската опрема што ја поседува друштвото.
PËRPARSIJA E DHJETË: me pagesën e anëtarsimit, anëtarët të shoqatave bjeshkatare/alpiniste, sipas kontratës së
shoqatës bjeshkatare/alpiniste me shitoren, mund të fitojn lirim në shitoret për pajisjet alpiniste.
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