LĪGUMS Nr. _____________
par dalībnieka uzņemšanu nometnē
Rīgā,

______.gada____._______________

Biedrība „Andžeja Grauda bungu skolas atbalsta biedrība” NOMETNES ORGANIZĒTĀJS – nometņu organizatore Sigitas
Graudas personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses un DALĪBNIEKA VECĀKA / AIZBILDŅA
_____________________________________________________________________________________________________
mātes / tēva/ aizbildņa vārds, uzvārds
personā no otras puses, bez viltus, maldiem un spaidiem noslēdz līgumu par turpmāko:
1.

DALĪBNIEKS tiek uzņemts Bungu skolas nometnē no _________________ līdz _________________, nosakot dalības maksu
EUR ____________.

2. DALĪBNIEKA VECĀKU vai AIZBILDŅU tiesības un pienākumi:
2.1. Iegūt informāciju par nometnes sadzīves apstākļiem un nometnes programmu;
2.2. Sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli;
2.3. Nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm (pret ērču encifalītu, utt.), iesniegt vakcinācijas apliecības kopiju vai
izziņu, ka vakcīnas saņemtas atbilstoši vecumam, uzņemties atbildību par dalībnieka veselību un dzīvību, ja vakcinācija nav veikta;
2.4. Iesniegt nometnes vadītājam primārās aprūpes ārsta izziņu, kurā ir norādīts: gatavība piedalīties nometnē; vai nav bijis
kontaktā ar infekcijas slimniekiem; pārbaude uz pedikulozi; profilaktisko pošu veikšana atbilstoši vecumam.
2.5. Informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma, u.c.), un
nodrošināt dalībnieku ar tiem;
2.6. Papildus apdrošināt dalībnieka veselību un dzīvību (ja ir tāda vēlme);
2.7. Informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām vai ko īpašu, kas jāņem vērā attiecībā uz jūsu bērnu;
2.8. Nodrošināt dalībnieku ar visu nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu un ekipējumu;
2.9. Samaksāt visu nometnes dalības maksu ne vēlāk kā 10 dienas pirms nometnes sākuma;
2.10. Ne vēlāk kā 10 dienas pirms nometnes sākuma informēt nometnes vadītāju par atteikšanos piedalīties nometnē, ja
informācija par atteikšanos no piedalīšanās nometnē tiek saņemta no 5.- 9. dienai pirms nometnes sākuma, tad tiek atmaksāti 50%
no dalības maksas, ja no 2.- 4.dienai 25% no dalības maksas, vienu dienu pirms izbraukšanas un izbraukšanas dienā nauda netiek
atmaksāta;
2.11. Atlīdzināt DALĪBNIEKA nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes laikā divkāršā inventāra vērtības apmērā
uz brīdi, kad ORGANIZĒTĀJS vai to sadarbības partneri, kas to nodevuši ORGANIZĒTĀJAM, ir iegādājušies inventāru.;
2.12. Godprātīgi aizpildīt nometnes aptaujas anketu;
2.13. Atgūt iemaksāto dalības maksu pilnā apmērā, ja NOMETNES ORGANIZĒTĀJS atceļ nometni.
3. DALĪBNIEKA tiesības un pienākumi:
3.1. Nometnes laikā atrasties drošā vidē, piedalīties kvalitatīvā nometnes programmā, veidot attiecības, kas balstītas uz cieņu un
izpratni vienam pret otru - gan ar nometnes dalībniekiem, gan vadītājiem;
3.2. ievērot visus nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumus – pielikums „IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS
NOTEIKUMI, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. DALĪBNIEKA VECĀKAM vai AIZBILDNIM parakstot šo līgumu, tiek
apstiprināts, ka DALĪBNIEKS ir iepazinies un piekrīt IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM Biedrība „Andžeja Grauda bungu
skolas atbalsta biedrība” rīkotajā nometnē.
4. NOMETNES ORGANIZĒTĀJA un vadītāju pienākumi un tiesības:
4.1.Atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību ievērošanu;
4.2. Informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī;
4.3. Nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā;
4.4. Nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus vai aizbildņus par sadzīves apstākļiem nometnē;
4.5. Informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes saturu un tās dienas kārtību;
4.6. Īstenot nometnes programmu;
4.7. Atļaut dalībnieka vecākiem vai aizbildņiem apciemot dalībniekus nometnes laikā, iepriekš saskaņojot savu ierašanās laiku ar
nometnes vadītāju;
4.8. Nometnes pedagogi tiesīgi aizrādīt nometnes dalībniekam, ja viņi pārkāpj kādu no iekšējās kārtības noteikumiem; sevišķi
smagu pārkāpumu gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no nometnes, par to tiek ziņots vecākiem, kuri nodrošina dalībnieka izņemšanu
no nometnes (šādā gadījumā dalībnieka iemaksātā dalības maksa atpakaļ netiek atgriezta);
4.9. Ja nometnes dalībniekam kāda iemesla dēļ jāatstāj nometne, nometnes dalības maksa atpakaļ netiek atmaksāta.
4.10. Visas fotogrāfijas un cita rakstura audio, video un vizuālie materiāli, kas iegūti līguma darbības periodā ar Nometnes
Organizētāja aparatūru ir Nometnes Organizētāja īpašums, kurus tas ir tiesīgs izmantot publikācijām masu medijos, uzņēmuma
interneta vietnēs, sociālajos medijos un nodot citiem vecākiem un nometnes dalībniekiem, kuri piedalījušies konkrētajā nometnē.
4.11. Nometnes vadītājs neatbild par sekām, kas radušās nometnes dalībniekam pārkāpjot nometnes iekšējās kārtības un drošības
noteikumus.
5.Nometnes dalībnieks piekrīt, ka NOMETNES ORGANIZĒTĀJS veiks DALĪBNIEKA personas datu, tostarp arī sensitīvo datu, apstrādi
saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. Datu apstrādi ir tiesīgs veikt pats NOMETNES ORGANIZĒTĀJS vai arī NOMETNES
ORGANIZĒTĀJA pilnvarota persona.

6. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz nometnes beigu datumam, kas norādīts 1.punktā.
7. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas pārrunu ceļā vai Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā
kārtībā, vienojoties abām pusēm.
8. Līgums sagatavots divos eksemplāros katrs no tiem uz vienas lapas, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES
ORGANIZĒTĀJA, otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai AIZBILDŅIEM. Līgumam ir viens pielikums uz vienas lapas dalībnieka
APTAUJAS LAPA un IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa.

Pielikums pie līguma

APTAUJAS LAPA (ŠĪ INFORMĀCIJA IR KONFIDENCIĀLA)!
Lai Jūsu bērnam būtu vieglāk iekļauties nometnes dzīvē, kā arī lai atvieglotu nometnes vadītāja darbu, lūdzam sniegt mums šādu
informāciju (aizpildīt tikai vecākiem vai aizbildņiem).

Informācija par nometnes dalībnieku:
Dalībnieka vārds, uzvārds ______________________________________________________________________________________
Dalībnieka personas kods ______________________________________________________________________________________
Kontakttālrunis nelaimes gadījumā

_____________________________ vai ________________________

Izglītības iestāde un klase ______________________________________________________________________________________
Dzīvesvietas adrese ___________________________________________________________________________________________
Vai Jūsu bērnam ir veselības problēmas (alerģijas, astma, sirds slimības, utt., vai ir bijušas traumas, hroniskas slimības, epilepsija, utt.)?
Lūdzu, miniet visu, ar ko nometnes vadītājam būtu jārēķinās! ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Vai Jūsu bērns lieto kādus medicīniskus preparātus? (uzrādīt nosaukumu un lietošanas kārtību, nodrošināt klātesamību)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Vai Jūsu bērnam ir kādas īpašas rakstura iezīmes un psiholoģiskās īpatnības (histērijas lēkmes, bailes, liela emocionalitāte,
nervozitāte, hiperaktivitāte u.tml.) par ko vajadzētu zināt nometnes pedagogiem? ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Kā jūs raksturotu savu bērnu?____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Vai bērns ir veģetārietis?

Jā

Nē

Vai bērns ir potēts pret ērču encefalītu?

Peldēt prasme _____________________ Vai bērns ir iepriekš piedalījies nometnēs:

Jā

Jā

Nē

Nē _____________________________
(nosaukums, ja ir piedalījies iepriekš)

Ar nometnes sadzīves apstākļiem un darba kārtību esam iepazīstināti:

Jā

Nē

Vēlos turpmāk saņemt informāciju par Biedrības „Andžeja Grauda bungu skolas atbalsta biedrība”

Jā

Nē

Kā uzzinājāt par Biedrība „Andžeja Grauda bungu skolas atbalsta biedrība” _______________________

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI
1. Bez vadītāju atļaujas kategoriski aizliegts: atstāt nometnes teritoriju; atstāt nodarbību vietu;
2. Nometnes laikā ievērot visus nometnes vadītāju norādījumus un rīkojumus - gan uzturoties nometnes teritorijā, gan tās apkārtnē.
3. Ievērot drošības tehniku: nedrīkst lietot asus priekšmetus, rūpēties, lai rīkojoties ar asiem priekšmetiem netiktu nodarīts ļaunumu ne
sev, ne apkārtējiem; aizliegts lietot sērkociņus, dedzināt sveces; bez pieaugušā klātbūtnes aizliegts atrasties tiešā ūdens tilpņu tuvumā.
4. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsties pie nometnes vadītājiem, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā
(traumu, saslimšanas, ugunsgrēka utt.) sekot nometnes mediķa vai nometnes vadītāju norādījumiem.
5. Ja nepieciešams sniegt neatliekamo palīdzību (nopietna trauma, ugunsgrēks u.tml.) nekavējoties izsaukt attiecīgā dienesta
speciālistus, izmantojot tos tālruņa numurus, kas piestiprināti nometnes sākumā norādītā vietā nometnes teritorijā.
6. Laikā ierasties uz visām nodarbībām un censties aktīvi tajās piedalīties. Ja ir kāds iemesls to nedarīt, par to, obligāti informēt nometnes
vadītājus.
7. Nometnes laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas, smēķēt.
8. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus, pārvietojoties pa apdzīvotām vietām un ceļiem.
9. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo dabu un nometnes teritorijā esošo inventāru.
10. Neiesaistīties sarunās un nesekot svešu cilvēku norādījumiem, neglaudīt svešus dzīvniekus, nelietot uzturā nezināmus augus.
11. Ievērot personīgo higiēnu, tīrību un kārtību.
12. Sekot personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai nometnes laikā.
13. Aizliegts nodarīt jebkādas fiziskas vai morālas ciešanas nometnes dalībniekiem un vadītājiem.
14. Cienīt citu nometnē esošo dalībnieku viedokli un intereses.
Jautājumus, kas nav noteikti Iekšējās kārtības un drošības noteikumos, var precizēt arī atsevišķi izdoti rīkojumi vai instrukcijas.
NOMETNES ORGANIZATORS

Biedrība „Andžeja Grauda bungu skolas atbalsta
biedrība”, Adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011
Banka: SWEDBANK
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr.: LV46HABA0551040725221

DALĪBNIEKA VECĀKS vai AIZBILDNIS
Piekrītu noteikumiem un apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa!
______________________________________
(VECĀKA / AIZBIDŅA vārds, uzvārds)
______________________________________
(personas kods)
/

/

(paraksts)
/S.Grauda/

Datums ____._____.2015.

(paraksts)
e-pasts: _____________________________@___________________

