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Pieteikšanās anketa

(lūdzu aizpildīt vienu anketu katram dalībniekam un līdz
30.jūnijam nosūtīt Inesei Krūmiņai elektroniski
inese3x3@gmail.com vai pa pastu Murjāņu ielā 59;
Rīgā, LV1024, Latvija; vai līdz 1.jūnijam nosūtīt
Arnoldam Rupertam liga3x3@iserv.net)

Uzvārds:
Vārds:

Dzimšanas dati(Personas kods):
Adrese:
Tel.:
e-pasts:
Braukšu ar savu transportu/braukšu autobusā (izvēlēto
pasvītrot) Reģistrācija Mazsalacā no pl. 13.00
Izbraukšana ar autobusu no Rīgas 23.jūlijā pl.10.00 no
stāvvietas pie Dailes teātra. Izbraukšana no
Mazsalacas uz Rīgu – 27.jūlijā pl. 14.30 (Rīgā
atgriežamies ap 17.30)
Man ir/nav speciālas pārtikas vajadzības (veģetārisms,
diabēts, u.c.) – ja ir, lūdzu, norādīt:

Inesei Bērziņai vai Inesei Krūmiņai personīgi – pret
kvīti.

Piedalīšos darba grupās/ ievirzēs:
- ievirzes vēlams izvēlēties visam nometnes
laikam, jo katrs lektors/meistars gatavo
saskaņotu nodarbību ciklu;

No rīta:

Pēcpusdienā:
Otrā izvēle:
Pievakarē:
Otrā izvēle:
Esmu „agrais putns” – agri ceļos un laicīgi eju
gulēt/ esmu „nīcējs” – vēlu eju gulēt un grūti ceļos no
rīta (vajadzīgo pasvītrot).
Ja protat spēlēt kādu instrumentu, vēlams to
ņemt līdz, lai darbotos līdz nometnes kultūras
programmā.

Personas paraksts, nepilngadīgajiem vecāku (vecāku un tos aizvietojošās personas)
paraksts/i

_________________________________

Griezuma līnija

Griezuma līnija

Nometnes dalības maksa ir Ls 50.00 (vai
ekvivalents citā valūtā pēc maiņas kursa) no personas
(bērniem līdz 7.g.v. – puscena), bet nepārsniedzot Ls
150.00 kodolģimenei (vecāki un bērni), neatkarīgi no
ģimenes locekļu skaita.
Dalībmaksu jāiemaksā līdz 2008.g.

Nometnes laikā vecāki saglabā pilnu atbildību
par saviem nepilngadīgajiem bērniem.
Dalībnieki, jaunāki par 18 gadiem, nometnē
drīkst piedalīties tikai kopā ar vismaz vienu no
vecākiem, vecvecākiem vai aizbildņiem. Izņēmuma
gadījumā atbildību par nepilngadīgu dalībnieku var
uzņemties cits pieaugušais, kuram kopā ar vecākiem
jāparaksta pieteikšanās anketu.
Nometnē jāievēro vispārpieņemtie drošības
noteikumi – ugunsdrošība, darba drošība, satiksmes
noteikumi, peldēšanās noteikumi, utt.
Ja gadījumā kādu apsvērumu dēļ jums jāatsauc
savu dalību VLN, iemaksāto dalības maksu pilnībā
atgriezīsim, ja atsaukšana notiks līdz 30.jūnijam.
Uz tikšanos!
Inese Krūmiņa, inese3x3@gmail.com, tel. (+371)
29232391; Inese Bērziņa inese@latviesi.com, tel.
(+371) 29269671

30.jūnijam,

-

-

Trīsreiztrīs (V.R.Nr. 40008039619) kontā
Hansabankā (HABALV22), konta Nr.
LV84HABA000140J051857 (ar obligātu norādi
VLN, jo šo pašu kontu lieto arī Zaļenieku nometne!),
Ārzemju koordinatoriem – Arnoldam Rupertam
(ārzemju dalībnieki var sūtīt Arnoldam anketas un
čekus līdz 1.jūnijam 2141 Brunsink N.E., Grand
Rapids, MI 49503, USA, e-pasts:
liga3x3@iserv.net, tel. (616)456-8023); Krievijas
dalībnieki - Laumai Vlasovai, vai

