NOLIKUMS
Hokeja prasmju pilnveidošanas nometne
"HARIJA VĪTOLIŅA HOKEJA NOMETNE" 2019
1. Mērķis
2. Organizatori
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3. Vieta un laiks
4. Pasākuma
dalībnieki
5. Pieteikšanās
6. Pasākuma
dienas kārtība un
notiekošās
aktivitātes

7. Dalības maksa

Hokeja prasmju pilnveidošana
Vispārējās fiziskās sagatavotības paaugstināšana.
Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar aktīvu dzīvesveidu
Hokeja nometni organizē: Biedrība "Hokeja skola Kurbads"
Nometnes vadītājs Miks Kovtuns, e-pasts: miks.kovtuns@kurbads.lv, tel.:
26149559.
Nometnes vadītāja asistents Jānis Straupe, e-pasts: janis.straupe@kurbads.lv,
tel.: 25453999.
Nometnes treneri: Harijs Vītoliņš, Toms Bluks, Artūrs Irbe, Christan Ruegg,
Rolands Admidiņš, Michael Diener. Treneru saraksts var tikt papildināts.
Vieta: Kurbads ledus halle, Rīga, Lidlauka iela 37, LV-1063.
Nometnes sākuma laiks 17.06.2019, plkst. 9:00.
Nometnes noslēgums 22.06.2019, plkst. 18:00.
Bērni, zēni no 12 līdz 17 gadu vecumam.
Dalībnieki sadalīti divās grupās pa 25 katrā no tām.
Pieteikšanās atvērta no 1. janvāra līdz 10. jūnijam. Vai līdz brīdim, kad vietu
skaits ir aizpildīts. Pieteikšanās notiek izmantojot pieteikšanās formu
mājaslapā http://www.hkkurbads.lv/harija-vitolina-nometne/.
Plkst. 9:00 Rīta VFS treniņš, grupa II
9:15 Rīta ledus treniņš, grupa I
10:30 Rīta ledus treniņš, grupa II
10:45 Rīta VFS treniņš, grupa I
12:00-12:30 pusdienas
13:00-14:00 seminārs/teorētiskā nodarbība abas grupas
15:30 Vakara ledus treniņš, grupa I
16:45 Vakara ledus treniņs, grupa II
17:00 Vakariņas, grupa I
18:15 Vakariņas, grupa II
Dienas kārtība var mainīties. Grupas mainās pa dienām.
Nometnes dalības maksa EUR 990.00. Depozīts EUR 330.00 par dalību
nometnē jāiemaksā līdz 30. martam. Depozīts atgriezts netiek. Pilna dalības
maksa jāsamaksā līdz 10. jūnijam.
Dalības maksa tiek pārskaitīta uz:
BIEDRĪBA HOKEJA SKOLA KURBADS
Reģ.nr.: 40008257796
SEB Banka, UNLALV2X,
LV19UNLA0055000890508
Maksājuma uzdevumā norādīt: Bērna vārds, uzvārds, Vitolins Camp
Dalības maksā iekļauts: pusdienas, vakariņas, ūdens, uzkodas, hokeja krekls,
t-krekls, ledus treniņi, tehniskās meistarības trenažieru izmantošana, balvas,
suvenīri, izklaižu aktivitātes, nepieciešamais inventārs, trenažieru zāles īre,
administratīvās izmaksas, digitālās fotogrāfijas un video materiāli.

8. Citi nometnes
izdevumi

Izdevumi, kas saistīti ar dalībnieku sagatavošanos pasākumam(hokeja
ekipējums, treniņtērpi) un piedalīšanos sedz paši pasākuma dalībnieki. Ja
dalībnieks izvēlas iespēju uzturēties organizatora norādītajā viesnīcā,
organizators nodrošina transportu no un uz viesnīcu.
Pasākums tiks atspoguļots teksta, foto un video materiālu formā mājaslapā
http://www.hkkurbads.lv/harija-vitolina-nometne/

9. Pasākuma
rezultāts
10. Citi noteikumi Dalībniekiem jāievēro iekšējie kārtības noteikumu, ar ko tiks iepazīstināti

11. Informācija
par nometni

pasākuma pirmajā dienā. Ar reģistrāciju un ierašanos nometnē dalībnieks
apstiprina, ka viņam ir sporta ārsta izsniegta izziņa jeb atļauja ne vecāka par
pusgadu dalībai paaugstinātas fiziskās slodzes nometnē. Dalībniekam
jāinformē organizators par iespējamām alerģijām, hroniskām saslimšanām
un speciālo medikamentu lietošanu.
Informācija par nometni un nolikums pieejams mājaslapā
http://www.hkkurbads.lv/harija-vitolina-nometne/. Tālrunis uzziņām:
26149559

Sagatavoja:
"HARIJA VĪTOLIŅA HOKEJA NOMETNE" vadītāja asistents, nometņu vadītājs Jānis
Straupe
15.01.2019

