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Priecājamies,
ka piedalīsieties
6.katehēzes
nedēļā 2019
" Sekotiek
man"!
Pieteikšanās būs
elektroniski atvērta
līdz 4.jūnijam
2019.Vieta
rezervēta ar ziedojuma
ieskaitīšanu.

Šajā sadaļā sniegsim Jums konkrētu informāciju par bērna pieteikšanu un sagatavošanu
katehēzes nedēļai:
Lai pieteiktu bērnu/ -us katehēzes nedēļai:
- aizpildiet pieteikšanās formu internetā, pierakstot anketā norādīto reģistrācijas numuru;
- aizpildiet līgumu (sk. zemāk), anketu (sk. zemāk), iepazīstieties un parakstiet
noteikumus (sk. zemāk), parakstieties, ka esat iepazinušies ar
dienu kārtību
. Šos dokumentus varat nosūtīt elektroniski, pa pastu(izsūtīt līdz 1.06. ierakstītā vēstulē) vai
atvest personīgi, iepriekš vienojoties par tikšanos ar m. Diānu:
26177063
(09 - 17).
- saņemiet ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli(sk. zemāk), kuru ņemiet līdzi
ierodoties nometnes vietā;

Pieteikšanās formu internetā atradīsiet izvēlnē "Pieteikšanās", apakšizvēlnē "pieteikšanās
individuāli". Pareizi aizpildot pieteikšanās formu, Jūs saņemsiet reģistrācijas kodu. Reģistrācijas
kodu ierakstiet līgumā, kuru varat atrast šeit un izdrukāt.

Ja bērnam jāievēro diēta, lūdzam to norādīt anketā un pārrunāt ar nometnes vadītāju.

Līguma slēgšana:

Šeit Jūs atradīsiet līguma formu.Lūdzam aizpildīt salasāmā rokrakstā.

1/4

Pieteikšanās
Autors Diāna Noela
Piektdiena, 19 aprīlis 2013 09:30 - Pēdējās izmaiņas Piektdiena, 31 maijs 2019 21:21

Līguma forma.

Adrese: Betānijas dominikāņu māsu sv. Jāzepa klosteris, Drustu ielā 36A, Rīgā, LV - 1002,
Latvija.

E-pasts: kanela@kanela.lv

Samaksa:

Ziedojums par katehēzes nedēļu: Eiro 80,-/no personas(daudzbērnu ģimenēm, ja nometnē
piedalās vairāki bērni, Eiro 5,- atlaide, sākot no otrā bērna,bāreņiem u.c. gadījumos - privāti
vienojoties).

UZMANĪBU! Mainīts konts, PĀRBAUDIET vai maksājums veikts pareizi.

Ziedojums iespējams skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz līgumā norādīto bankas kontu:

Betānijas dominikāņu māsu kongregācija Rīgas sv. Jāzepa klosteris

Drustu iela 36a, Rīga,

Reģ.nr. 90000511296

LV 90000511296
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Drustu iela 36a, Rīga LV 1002, Latvija

LV81UNLA0003000701913

LUB

UNLALV2X

norādot: mērķis: kanela19,dalībnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Ziedojums jāveic līdz 1. jūnijam 2019. Atsevišķi aprunātos gadījumos to var veikt ierodoties uz
nometni.Ja bērns neattaisnotu gadījumu dēļ neierodas uz nometni, ziedojums netiek
atgriezts.Ziedojums nesedz uzturēšanās izmaksas. Būsim pateicīgi par ziedojumiem un
lūgšanām.

Nepieciešamie dokumenti:
- viena no vecākiem vai likumīgā pārstāvja aizpildīts un parakstīts līgums (nosūtīt
elektroniski vai uz pasta adresi);
- aptaujas anketa (aizpildīt rokrakstā un pilnos teikumos) un apstiprinājums par
piekrišanu
kārtības noteikumiem (nosūtīt elektroniski vai uz pasta
adresi);
- apstiprinājums par iepazīšanos ar dienas kārtību ;
-

ziedojuma apstiprinājums (nosūtīt elektroniski vai uz pasta adresi);

- ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, kurā ir: ierakstīta informācija par
kontaktu ar infekcijas slimniekiem, ja tāds ir bijis; ir atzīme par pedikulozes pārbaudi (ka nav
utu), hroniskas saslimšanas, alerģijas, nepieciešama medikamentu lietošana.Tāpat jāiesniedz
arī potēšanas grāmatiņas kopija vai izziņa par veiktajām potēm (var būt ieraksts ģimenes ārsta
izziņā, ka bērns ir saņēmis visas potes atbilstoši vecumam)(ierodoties nometnē).
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Ārsta izziņa jāsaņem ne agrāk kā 3(trīs) mēnešus pirms katehēzes nedēļas sākšanās.

Bez minētajiem dokumentiem vadītājs nav tiesīgs pieņemt bērnu katehēzes nedēļā.
Bērna sagatavošana katehēzes nedēļai:

Lai sagatavotu bērnu katehēzes nedēļai, lūdzu, pārrunājiet nometnes noteikumus.

Aizpildiet aptaujas anketu(sk.augstāk).

Esam izveidojuši arī sarakstus ar lietām, ko iesakām / neiesakām ņemt līdzi.Šie saraksti ir
nemainīgi:) no pirmā norises gada. Par līdzņemtajām mantām organizatori neuzņemas atbildību.

Ja bērns spēlē kādu mūzikas instrumentu, lūdzam to ņemt līdzi, lai varētu iesaistīties kopīgā
muzicēšanā Sv.Misē.Nepieciešamības gadījumā instrumentu var glabāt pie audzinātāja.

Lūdzam iedot līdzi baltu t-kreklu kristību solījumu atjaunošanai un mugursomu pārgājienam.
Call

Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
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