LĪGUMS
Rīga

20___.g. ________________

Atveseļošanas sporta biedrība “TRIUMFS” NOMETNES ORGANIZĒTĀS un
nometnes vadītājs Aleksandras Holodnovas (apliecības Nr.SP 000493) persona,
no vienas puses un
DALĪBNIEKA _____________________________________________________
Vārds, Uzvārds

VECĀKI __________________________________________________________
mātes/tēva/aizbildņa - vārds, uzvārds

personā no otras puses, noslēdz šādu līgumu:
1. Dalībnieks tiek uzņemts nometnē no ____________ līdz_________________ .
2. DALĪBNIEKA PĀRSTĀVJU PIENĀKUMI:
2.1 sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli;
2.2 informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami
noteiktos gadījumos (alerģija, astma u.c.) un nodrošināt dalībnieku ar tiem;
2.3 dalībnieka pārstāvjiem jāiesniedz ārsta izziņa par veselības stāvokli, datētu
ne agrāk kā desmit dienas pirms maiņas sākumam;
2.4 nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm (pret encefalītu,
difteriju) un sniegt potēšanas pases kopiju. Ja potēšanas nav veikta, obligāti
informēt par to nometnes vadītāju un uzņemties atbildību par dalībnieka
veselību un dzīvību;
2.5 nodrošināt dalībnieku ar nometnes norises nepieciešamo personīgo
apģērbu, ekipējumu, personiskās higiēnas piederumiem u t.t.;
2.6 samaksāt nometnes dalības maksu;
2.7 atlīdzināt dalībnieka tīši nodarītos materiālos zaudējumus.
3. NOMETNES ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI:
3.1 atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību ievērošanu;
3.2 informēt dalībnieka pārstāvjus par izmaiņām dalībnieka veselības stāvokli;
3.3 nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā;
3.4 nodrošināt atbilstoši higiēnas normu ievērošanu un informēt pārstāvjus par
sadzīves apstākļiem nometnē;
3.5 informēt dalībnieka pārstāvjus par nometnes saturu un tās dienas kartību;
3.6 īstenot nometnes programmu;
4. CITI NOSACĪJUMI
4.1 ja dalībnieks vēlas atstāt nometni līdz maiņas beigām, dalības maksa netiek
atgriezta.
4.2 nometnes vadītājam ir tiesības lauzt līgumu un nometnes dalībnieku izslēgt
no nometnes, ja dalībnieka vecāki nepilda līguma 2. punktā paredzētos
pienākumus vai bērns pārkāpis nometnes iekšējās kārtības noteikumus
(vardarbība pret citu bērnu, pieaugušo; alkohola, psihotropo vielu
lietošana; darbība kas apdraud citu cilvēku dzīvību, patvaļīga nometnes
atstāšana), informējot par izslēgšanu vecākus/aizbildņus un neatgriezt
nometnes dalības maksu.

4.3 nometnes vadītājs neatbild par sekām, kas radušās nometnes dalībniekam
pārkāpjot nometnes iekšējās kārtības noteikumus.
4.4 līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanās brīdi un darbojas līdz
______________.
4.5 nesaskaņas kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas
Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.
4.6 līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie nometnes
organizētāja, otrs pie dalībnieka pārstāvja.
NOMETNES ORGANIZĒTĀJS
Atveseļošanas sporta biedrība “TRIUMFS”

DALĪBNIEKA PĀRSTĀVIS
____________________________
(vārds, uzvārds)

Reg.nr. 40008038435

_____________ _______________
(p.k.)

Līvciema iela 46, Rīga, LV-1058

_____________________________
(adrese)

konts LV79HABA0551038687627

_____________________________
(telefons)

_________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksts)

