LĪGUMS
2016.g. ___. __________________
Rīgā,
Sporta biedrība „Bolderājas karatē klubs” (reģ.nr.40008145796, adrese Lēpju 5-26, Rīga, LV-1016), kuru
pārstāv valdes priekšsēdētājs Andrejs Vinokurovs, turpmāk tekstā NOMETNES ORGANIZĀTORS no vienas
puses, un nometnes DALĪBNIEKA MĀTES /TĒVA/AIZBILDŅA

___________________________________________________ personā, no otras puses, noslēdz
(māte/tēvs/aizbildnis (vārds uzvārds)

šādu līgumu:
1. DALĪBNIEKS ___________________________________ (p/k
uzņemts nometnē no ____.____.2016. līdz ____.____.2016. ,
nosakot dalības maksu ________,- EUR.

_______________________)

tiek

2. DALĪBNIEKA VECAKU vai AIZBILDŅU pienākumi:
2.1. sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli;
2.2. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (
alerģijas, astma, u.c.) un nodrošināt dalībnieku ar tiem;
2.3. nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajam aizsargpotēm un iesniegt vakcinācijas apliecības kopiju,
uzņemties atbildību par dalībnieku veselību un dzīvību, ja vakcinācija nav veikta;
2.4. apdrošināt dalībnieka veselību un dzīvību;
2.5. informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām;
2.6. nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo apģērbu un ekipējumu;
2.7. nodrošināt dalībnieku transportēšanu uz/no nometni/es;
2.8. samaksāt dalības maksas priekšapmaksu 50 EUR apmērā;
2.9. samaksāt nometnes dalības maksas atlikušo daļu nometnes organizatora noteiktajā termiņā –
27.06.2016.g.;
2.10. atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus;
2.11. informēt nometnes vadītāju, ja esat pret bērna iesaisti nometnes foto/video filmēšanā;
3. NOMETNES ORGANIZATORA un vadītāja pienakumi:
3.1. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību ievērošanu;
3.2. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī;
3.3. nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā;
3.4. nodrošināt atbilstoši higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus vai aizbildņus par sadzīves
apstākļiem nometnē;
3.5. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes saturu un tās dienas kārtību;
3.6. īstenot nometnes programmu;
3.7. atļaut dalībnieka vecākiem vai aizbildņiem apmeklēt dalībniekus nometnē pēc plkst. 19.30;
4. Mobila telefona izmantošana nometnes dalībniekiem tiek paredzēta no plkst. 20.00 līdz 22.00;
5. Ja dalībnieks neobjektīvo iemeslu dēļ (izņemot slimību) atsakās turpināt nometni, nometnes dalības
maksa tam dalībniekam netiek atgriezta.
6. Ja dalībnieks nometnes laikā ir saslimis, nometnes dalības maksa tam dalībniekam tiek atgriezta 70 %
apmērā, sākot ar otro slimošanas dienu.
7. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 17.07.2016.
8. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā
kārtībā.
7. Līgums tiek sadalīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES ORGANIZATORA,
otrs pie DALĪBNIEKA VECAKIEM vai AIZBILDŅIEM.
NOMETNES ORGANIZATORS

DALĪBNIEKA VECAKI vai AIZBILDŅI

SB „ Bolderājas karatē klubs”
Reg. Nr. 40008145796
Lēpju 5-26, Rīga, LV-1016

___________________________________

Andrejs Vinokurovs

__________________________________

( vārds, uzvārds, personas kods)

( adrese, tālruņa nr. )

p.k. 300983-10557

_______________________________
( paraksts )

___________________________________
( paraksts )

