LĪGUMS Nr.VE-......./19
Rīgā
2019. gada _______.____________________
Betānijas dominikāņu māsu kongregācijas Rīgas Sv.Jāzepa klosteris, reģ.nr. 90000511296,māsas Diānas Cērmanes personā, turpmāk tekstā
NOMETNES ORGANIZĒTĀJS, no vienas puses un
__________________________________________________
____________ - _______________________
(mātes/tēva/aizbildņa vai aizgādņa vārds, uzvārds(vajadzīgo pasvītrot)),

(personas kods)

telefona nr. _______________________, e-pasts _________________, adrese(faktiskā)_____________________________________,
kas ir NOMETNES DALĪBNIEKA viens no vecākiem vai aizbildnis(turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS), no otras puses, vienojas par sekojošo:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
NOMETNES ORGANIZĒTĀJS apņemas organizēt, nodrošināt un praktiski realizēt vasaras katehēzes nedēļu, turpmāk tekstā NOMETNE,
„ Seko man”, vasaras periodā no 2019. gada 9.jūnija līdz 2019. gada 14. jūnijam, nodrošinot uzturu un nosakot dalības maksu Eiro 80,-.
Pasūtītājs apņemas veikt savlaicīgu dalības maksas iemaksāšanu, nodrošināt, aizpildīt un iesniegt NOMETNES ORGANIZĒTĀJA sagatavotos un
NOMETNEI nepieciešamos dokumentus.
2. NOMETNES DALĪBNIEKS
PASŪTĪTĀJS piesaka un NOMETNES ORGANIZĒTĀJS apņemas uzņemt nometnē dalībnieku(turpmāk tekstā DALĪBNIEKS):
______________________________________________________ , _____________________ - _________________________.
(vārds, uzvārds )
(personas kods)
Telefona nr. ______________________________, apdrošināšanas polise(atzīmēt) ir□ nav□.
3.NOMETNES NORISES VIETA
Diennakts nometne - Latvijas Kristīgo Nometņu Centrs, reģ. Nr. 40008030728,“Gančauskas”, Līgatnes pag., Cēsu raj.,Latvija.
4. NOMETNES ORGANIZĒTĀJA ATBILDĪGĀ PERSONA UN KONTAKTKOORDINĀTES
Nometnes vadītājs: Marija Brauna, nometnes vadītāja apliecības nr. RP 000063.
Nometnes organizētājs: Diāna Cērmane, personas kods 050269-11842.
Tel. nr. 26177063;Mājas lapa: www.kanela.lv; e-pasts: kanela@kanela.lv. Nometnes vietā: 64129237.
5. NOMETNES ORGANIZĒTĀJA UN VADĪTĀJA PIENĀKUMI.
5.1.Atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un tiesību ievērošanu.
5.2.Informēt dalībnieka vecākus, aizbildņus vai aizgādņus patr izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī;
5.3.Nepieciešamības gadījumā nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību;
5.4.Nodrošināt spēkā esošo higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus,aizbildņus vai aizgādņus par sadzīves apstākļiem nometnē;
5.5.Informēt dalībnieka vecākus,aizbildņus vai aizgādņus par nometnes programmu un tās dienas kārtību;
5.6.Atļaut vecākiem,aizbildņiem vai aizgādņiem apciemot dalībniekus nometnes laikā, ievērojot nometnes iekšējās kārtības noteikumus.
6. DALĪBNIEKU VECĀKU, AIZBILDŅU VAI AIZGĀDŅU PIENĀKUMI.
6.1.Sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli un peldētprasmi.
6.2.Informēt nometnes vadību par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos( alerģija, astma, u.c.) un nodrošināt
dalībnieku ar tiem.
6.3.Iesniegt 3(trīs) mēnešu laikā izsniegtu primārās veselības aprūpes ārsta izziņu( vai kopiju), kur norādīta sekojoša informācija:pedikulozes
pārbaude;alerģijas; hroniskas saslimšanas; speciālo medikamentu lietošana.
6.4.Nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm, iesniedzot vakcinācijas apliecības kopiju, un uzņemties atbildību par dalībnieka
veselību un dzīvību, ja vakcinācija nav veikta.
6.5.Apdrošināt dalībnieka veselību un dzīvību.
6.6.Aizpildīt pieteikuma elektronisko formu un anketu.
6.7.Nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu, higiēnas priekšmetiem un ekipējumu.
6.8.Informēt nometnes vadību par atteikšanos piedalīties nometnē 10 dienas pirms nometnes sākuma.Ja informācija par atteikšanos
piedalīties nometnē tiek saņemta 1 – 3 dienas pirms nometnes sākuma, tiek atmaksāta puse no dalības maksas, izbraukšanas dienā dalības
maksa netiek atmaksāta, izņemot ārkārtas gadījumus(slimība, trauma).
6.9.Atlīdzināt dalībnieka tīši nodarītos materiālos zaudējumus.
6.10.Pārrunāt ar dalībnieku nometnes noteikumus.
Ar šo es apstiprinu, ka gadījumā, ja __________________________________uzvedība, neskatoties uz vairākkārtējiem brīdinājumiem traucēs
(dalībnieka vārds, uzvārds)

citus dalībniekus un nometnes vadība lūgs man braukt pakaļ savam bērnam, es to nekavējoties darīšu.
Ar šo es apstiprinu,ka ______________________________________piedalās katehēzes nedēļas programmā, kas atbilst Romas katoļu
(dalībnieka vārds, uzvārds)

Baznīcas mācībai un katehēzes programmām.
Ar šo es apstiprinu, ka ka ______________________________________ no nometnes vietas var aizvest sekojošas personas, uzrādot pasi vai
ID:
(dalībnieka vārds, uzvārds)
1.
2.
3.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ar šo es apstiprinu,ka neiebilstu katehēzes nedēļas foto un video materiālu, kur redzams ____________________________________ ,
(dalībnieka vārds, uzvārds)

izmantošanai nometnes rīkotāja mājas lapā un sociālajos tīklos, un tos var nodot trešajām personām(pašvaldības iestādēm, Baznīcas
amatpersonām,līdzfinansētājiem), ja tas nepieciešams nometnes atskaitēm.

Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES ORGANIZATORA, otrs – pie DALĪBNIEKA vecākiem,aizbildņiem
vai aizgādņiem.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz ________________________________________________ .

Nesaskaņas, kas rodas šī līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas konstruktīvu sarunu ceļā. Ja šādi neizdodas atrisināt radušos strīdu, tas tiek
risināts saskaņā ar spēkā esošajām tiesību aktu prasībām.
Līgumam tiek pievienoti sekojoši pielikumi, kas uzskatāmi par neatņemamu līguma sastāvdaļu:
Pielikums1 – anketa;
Pielikums 2 – nometnes noteikumi;
Pielikums 3 – nometnes dienas kārtība.
NOMETNES ORGANIZĒTĀJS:
Betānijas dominikāņu māsu kongregācija
Rīgas sv. Jāzepa klosteris, Drustu iela 36a, Rīga,
Reģ.nr. 90000511296SEB Bank für Kirche und Caritas IBAN: DE 61
4726 0307 0021 4500 01 BLZ: 472 60307 BIC: GENODEM 1 BCK
______________________________
(Diāna Cērmane)
Maksājuma mērķis:kanela19, dalībnieka vārds, uzvārds, personas
kods.

DALĪBNIEKA tēvs, māte ,aizbildnis vai aizgādnis:
__________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(adrese, tālr. nr.)
________________________________
(paraksts)

