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LĪGUMS Nr.____________
Rīgā,

2019. gada ___.____________

Biedrība HOKEJA SKOLA KURBADS, reģ. nr. 40008257796, Rīga, Mazjumpravas iela 24, LV-1063, kuras vārdā rīkojas
tās valdes priekšsēdētājs, turpmāk tekstā – Treniņu organizētājs, no vienas puses, un
dalībnieka __________________________________________, turpmāk tekstā – Dalībnieks,
/bērna vārds, uzvārds, personas kods/
māte/tēvs/aizbildnis __________________________________________________________
/vārds, uzvārds, personas kods/
turpmāk tekstā – Dalībnieka vecāks, no otrās puses,
abas puses kopā vai katra puse atsevišķi turpmāk tekstā – Puses vai Puse, saskaņā ar abpusēju ieinteresētību un nolūkā
vienoties par šī līguma, turpmāk tekstā - Līgums, noteikumiem, noslēdz sekojoša satura Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Dalībnieks tiek uzņemts Treniņu organizētāja rīkotajā "Harija Vītoliņa hokeja nometnē" , turpmāk tekstā – Treniņi,
uz laika posmu no 2019.gada 17. jūnija līdz 2019. gada 22. jūnijam, turpmāk tekstā – Dalības periods, nosakot dalības
maksu līdz 990,00 EUR (deviņi simti deviņdesmit eiro, 00 centi) vienam dalībniekam, turpmāk tekstā – Dalības maksa,
par Dalības periodu.
2. NOMETNES DALĪBAS MAKSA UN NORĒĶINI
2.1. Treniņu organizētājs nosaka dalības maksu par vienu nometni un Treniņu dalībnieka vecāks vai aizbildnis apņemas
šo dalības maksu apmaksāt noteiktajos termiņos.
2.2. Treniņu dalības maksu Treniņu dalībnieka vecāks vai aizbildnis iemaksā savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 darba dienas
pirms nometnes sākuma datuma. Gadījumā, ja Dalības maksa šī Līguma punktā minētajā termiņā nav samaksāta,
vakance uz vietu Treniņos atbrīvojas citiem interesentiem potenciālajiem dalībniekiem.
2.3. Treniņu dalības maksas depozītu 330,00 EUR (trīs simti trīsdesmit eiro, 00 centi) jāiemaksā ne vēlāk kā līdz 30.
martam. Depozīts sastāda trešo daļu no nometnes pilnās dalības maksas. Depozīts netiek atgriezts, ja dalībnieks atsaka
dalību Treniņos.
2.4. Treniņu dalības maksa tiek ieskaitīta Treniņu organizētāja norādītajā kontā: SEB Banka, UNLALV2X, Konts:
LV19UNLA0055000890508.
2.5. Veicot iemaksu, Treniņu dalībnieka vecāks vai aizbildnis maksājuma uzdevumā, kā pamatojumu norāda dalībnieka
VĀRDU, UZVĀRDU un VITOLINS CAMP.
2.6. Par veiktu maksājumu uzskatāms fakts, ka dalības maksa ienākusi Treniņu organizētāja kontā.
3.DALĪBNIEKA VECĀKU TIESĪBAS
3.1. Iegūt patiesu un detalizētu informāciju no Treniņu organizētāja par Treniņu sadzīves apstākļiem un Treniņu
norises programmu.
3.2. Uz Dalības periodu apdrošināt Dalībnieka veselību un dzīvību, ja tāda vēlme pastāv.
4.DALĪBNIEKA VECĀKA PIENĀKUMI
4.1. Līdz Dalības perioda sākumam informēt Nometnes organizētāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami
Dalībniekam noteiktos gadījumos (piemēram, alerģija, astma u.c.) un nodrošināt Dalībnieku ar tiem.
4.2. Informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām, veselības problēmām un īpašām ēdināšanas
prasībām.
4.3. Izskaidrot Dalībniekam Treniņu iekšējās kārtības noteikumus, īpaši uzsverot ar drošību saistītos noteikumus.
4.4. Nodrošināt Dalībnieku ar Treniņu norisei nepieciešamo ekipējumu, sporta apģērbu, dušas piederumiem.
4.5. Atsevišķos gadījumos, tikai pēc saskaņošanas ar Treniņu organizētāju, pastāv iespēja Dalības maksu samaksāt pēc
Dalības perioda.
4.6. Uzņemties pilnu atbildību par Treniņu iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu, kā arī pilnā apmērā atlīdzināt
Treniņu Dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus gadījumā, ja tādi pastāvēs.
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4.7. Godprātīgi aizpildīt Treniņu anketu, kas ir Līguma pielikums Nr.1., sniedzot patiesas ziņas par Dalībnieka veselības
stāvokli un rakstura īpatnībām. Pievienot ārsta zīmi, kas nav izsniegta vēlāk kā mēnesi pirms nometnes sākuma
datuma, kas apliecina, ka Dalībnieka veselības stāvoklis atļauj piedalīties Treniņos.
5.DALĪBNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Treniņu norises laikā atrasties drošā vidē, piedalīties kvalitatīvā Treniņu programmā, veidot attiecības, kas balstītas
uz cieņu un izpratni vienam pret otru, gan ar Treniņu dalībniekiem, gan ar Treniņu organizētāju un citu personālu.
5.2. Ievērot Treniņu iekšējās kārtības un drošības noteikumus.
6.TRENIŅU ORGANIZATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1.Informēt Dalībnieka vecāku par izmaiņām Dalībnieka veselības stāvoklī, ja tādi tiek konstatēti.
6.2. Nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumos.
6.3. Nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt Dalībnieka vecāku par sadzīves apstākļiem Dalības
periodā.
6.4. Informēt Dalībnieka vecāku par Treniņu saturu un dienas kārtību.
6.5. Pilnvērtīgi, kvalificēti un godprātīgi īstenot Treniņu programmu.
6.6. Treniņu laikā treniņu norises vietā nodrošināt Treniņu Dalībnieku ar divām pilnvērtīgām ēdienreizēm - pusdienām
un vakariņām.
6.7. Treniņu organizētājs tiesīgs aizrādīt Treniņu Dalībniekam, gadījumā, ja viņš pārkāpj kādu no Treniņu iekšējās
kārtības noteikumiem. Sevišķi smaga pārkāpuma gadījumā Dalībnieks tiek izslēgts no Treniņiem, par ko tiek ziņots
Dalībnieka vecākam. Šajā gadījumā Dalībnieka vecāks nodrošina Dalībnieka izņemšanu no Treniņiem, kā arī Dalības
maksa atpakaļ netiek atgriezta.
6.8. Ja Treniņu dalībniekam kāda iemesla dēļ jāatstāj Treniņi, dalības maksa atpakaļ netiek atmaksāta.
6.9. Treniņu organizētājs neatbild par sekām, kas radušās Dalībniekam pārkāpjot Treniņu iekšējās kārtības noteikumus
un drošības noteikumus.
7.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
7.1. Treniņu organizētājs ir tiesīgs lauzt šo Līgumu, ja Dalībnieks un/vai Dalībnieka vecāks nepilda šajā Līgumā minētos
noteikumus, kā arī Treniņu iekšējās kārtības noteikumus.
7.2. Anketa un Treniņu iekšējie kārtības noteikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2019.gada 22. jūnijam.
7.4. Nesaskaņas vai strīdi, kas rodas Līguma slēdzēju Pusēm, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajām
normatīvajiem aktiem.
7.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens glabājas pie Treniņu organizētāja, otrs – pie
Dalībnieka vecāka. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.PUŠU REKVIZĪTI, ADRESES UN PARAKSTI
TRENIŅU ORGANIZĒTĀJS:

DALĪBNIEKA VECĀKS:

Biedrība HOKEJA SKOLA KURBADS

______________________________________________
/vārds, uzvārds/

Reģ.Nr. 40008257796
Juridiskā adrese: Mazjumpravas iela 24, Rīga, LV-1063
Tālr.: +371 26149559

______________________________________________
/personas kods/

______________________________________________
/tālruņa numurs/

______________________________________________
______________________________________________
/adrese/
___________________________
/paraksts/

____________________________________________________
/paraksts/

Andis Pikāns
___________________________
/paraksta atšifrējums/

____________________________________________________
/paraksta atšifrējums/

