LĪGUMS ar vecāku par dalībnieka uzņemšanu nometnē
Rīga

2020.gada____.__________________

SIA „K.lab”, reģ . nr. 40103579531, tās valdes locekļa Tatjanas Karpovas, p.k. 270565-10617,
(turpmāk - NOMETNES ORGANIZĒTĀJS) personā, no vienas puses un
DALĪBNIEKA MĀTE / TĒVS / AIZBILDNIS (vajadzīgo pasvītrot)
_____________________________________________________________________________
mātes / tēva/ aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods

personā no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu:
1. __________________________________________________________________________
vārds, uzvārds, personas kods

(turpmāk - DALĪBNIEKS)
tiek uzņemts „ Happy land ” nometnē no _________2020. līdz __________2020, nosakot
dalības maksu ___________ €.
2. DALĪBNIEKA VECĀKU vai AIZBILDŅU tiesības un pienākumi:
2.1. Iegūt patiesu un detalizētu 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, u.t.t.),
iesniegt vakcinācijas apliecības kopiju, 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;
- pārslimotās slimības;
- vai nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
- pārbaude uz pedikulozi;
2.5. Informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos
gadījumos (alerģija, astma, u.c.), un nodrošināt dalībnieku ar tiem;
2.6. 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 nometnes dalības maksu ne vēlāk kā 7 dienas pirms nometnes sākuma;
2.10. Ne vēlāk 7 dienas pirms nometnes sākuma informēt nometnes vadītāju par atteikšanos
piedalīties nometnē, ja informācija par atteikšanos no piedalīšanās nometnē tiek saņemta no
5.- 7. dienai pirms nometnes sākuma , tad tiek atmaksāti 70 % no dalības maksas, ja no
2.- 4.dienai 50% no dalības maksas, vienu dienu pirms izbraukšanas – 30%, izbraukšanas
dienā nauda netiek atmaksāta, izņemot ārkārtas gadījumus;
2.11. Atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes laikā;
2.12. Godprātīgi aizpildīt nometnes aptaujas anketu;

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.
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, kas 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. Nometnes vadītājs neatbild par sekām, kas radušās nometnes dalībniekam pārkāpjot
nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumus.
5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz ___________2020.
6. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas
likumdošanas noteiktajā kārtībā.
7. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES
ORGANIZĒTĀJA, otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai AIZBILDŅIEM.
NOMETNES ORGANIZĒTĀJS

DALĪBNIEKA VECĀKS vai AIZBILDNIS

SIA «K.lab».
Reg. N.: 40103579531
Rīga, Ozolciema iela 12/3-11
Latvija
Tel: 26079696
e-mail: to.tatjana.karpova@gmail.com
Banka AS «Swedbank »
Kods HABALV22
Konts LV60HABA0551034033521

______________________________

_______________ T. Karpova

______________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

______________________________
(personas kods)

______________________________
(adrese)

______________________________
(tālruņa numurs)

(paraksts)

