Līgums
Bērnu vasaras nometnes “Bērnu māja” organizētāja Antra Gaisa no vienas puses un bērna –
nometnes dalībnieka
mamma/tētis
no otras puses, noslēdz šādu līgumu:
Bērns tiek uzņemts nometnē no ...
ar dalības maksu ...
1. Bērna vecāku vai aizbildņu pienākumi:
* sniegt patiesas ziņas par bērna veselības stāvokli;
* informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos, un
nodrošināt bērnu ar tiem;
* iesniegt ģimenes ārsta izziņu ar atļauju bērnam piedalīties nometnē. Bez ārsta zīmes nometnes vadītājam
nav tiesības pieņemt bērnu nometnē un ir tiesības neatmaksāt iemaksāto dalības maksu;
* informēt nometnes vadītāju par bērna rakstura īpatnībām, ja tādas ir;
* nodrošināt bērnu ar nometnei nepieciešamo apģērbu, apaviem un personīgās higiēnas piederumiem, kā
arī, ievērojot nometnes noteikumus, nodrošināt, lai bērnam uz nometni nebūtu līdzi mobilais telefons,
planšetdators un nauda;
* samaksāt 50% no nometnes dalības maksas slēdzot šo līgumu un visu nometnes dalības maksu ne vēlāk
kā 2 nedēļas pirms nometnes sākuma;
* par atteikšanos piedalīties nometnē informēt nometnes organizētāju vismaz 2 nedēļas pirms nometnes
sākuma. Ja atteikšanās saņemta 8-13 dienas pirms nometnes sākuma, vecākiem tiek atmaksāti 50% no
dalības maksas. Ja atteikšanās saņemta 1 nedēļu vai mazāk pirms nometnes sākuma nauda netiek atmaksāta,
izņemot ārkārtas gadījumus;
* aizpildīt un iesniegt nometnes aptaujas anketu;
* atlīdzināt nometnes organizētājiem bērna tīši izdarītos bojājumus nometnē.
2. Nometnes organizētāja pienākumi:
* atbildēt par bērna veselību un drošību nometnes laikā;
* nekavējoties informēt bērna vecākus vai aizbildņus par izmaiņām bērna veselībā nometnes laikā;
* vajadzības gadījumā nodrošināt bērnam kvalificētu medicīnisko palīdzību;
* informēt vecākus un aizbildņus par sadzīves apstākļiem nometnē;
* informēt vecākus un aizbildņus par nometnes dienas kārtību un programmu;
* ievērot informāciju, ko vecāki un aizbildņi snieguši par bērnu aptaujas lapā;
* sniegt jebkuru papildus informāciju par nometni, kas interesē vecākus un aizbildņus.
3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz ...
4. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm tiek risinātas Latvijas likumdošanā
paredzētajā kārtībā.
5. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam katrai līguma slēdzēju pusei.
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