
3x3 Gaŗezerā 2018. g. no 5. – 12. augustam 

 

 

Uzvārds, vārds:________________________________ 

Adrese: ______________________________________ 

              _______________________________________ 

Tālrunis:______________________________________ 

e-pasts: ______________________________________ 

Izvēlies 1 rīta un 1 pēcpusdienas ievirzi. 
Rītos Pēcpusdienās  

Vēsture    
Latviskā virtuve   

Techno raksti   
Latviskā dzīvesziņa  
Podniecība   
Klūgu pinumi   
Folklora      

Sports Latvijā     
Māksla visiem     
Radu Raksti      

Kokgriešana     
Rokdarbi     
Rotkalšana     

Stikla apdare     
Zīda apgleznošana    

Uzvārds, vārds:________________________________ 

Adrese: ______________________________________ 

              _______________________________________ 

Tālrunis:______________________________________ 

e-pasts: ______________________________________ 

Izvēlies 1 rīta un 1 pēcpusdienas ievirzi. 
Rītos Pēcpusdienās  

Vēsture    
Latviskā virtuve   

Techno raksti   
Latviskā dzīvesziņa  
Podniecība   
Klūgu pinumi   
Folklora      

Sports Latvijā     
Māksla visiem     
Radu Raksti      

Kokgriešana     
Rokdarbi     
Rotkalšana     

Stikla apdare     
Zīda apgleznošana    

 
Bērns #1 Uzvārds, vārds:__________________________ 
Dzimšanas datums  __________ Mazlācītis      ½ x ½  

Bērns #2 Uzvārds, vārds:__________________________ 
Dzimšanas datums  __________ Mazlācītis      ½ x ½  

Bērns #3 Uzvārds, vārds:__________________________ 
Dzimšanas datums  __________ Mazlācītis      ½ x ½  

Bērns #4 Uzvārds, vārds:__________________________ 
Dzimšanas datums  __________ Mazlācītis      ½ x ½  

Dalībnieki zem 18 g.v. nometnē var piedalīties tikai, ja piedalās viens no viņa vecākiem.  Izņēmuma gadījumā kāda cita 
ģimene var uzņemties aizbildniecību par jauniešiem 14-18 g.v., ja vecāki parakstījuši šo lapiņu. 
Aizbildņa paraksts _________________________________   Vecāku paraksts ________________________________ 

Jautājumi? Sazinaties ar Maiju      mzaeska@gmail.com 
    Mājās: 763-972-2521     Kabatas:952-454-4172 
    www.3x3.lv  
Facebook: 3x3 Garezers    www.3x3garezera.com 

Čeki rakstāmi „3x3 Gaŗezers” 
            Sūtiet iemaksu: Maija Zaeska 

             3900 44th St SE 
             Delano, MN 55328 

 

3x3 Gaŗezera 2018.g. nometnes maksas ($US) 
3x3 dalības maksa              Pievienoju iemaksu 

$175 par personu (pēc 31. jūlija $185)              

$370 par kodolģimeni ar mazgadīgiem bērniem (pēc 31. jūlija $390)          ______________ 

$15 materiālu piemaksa par ievirzi (skat. brošūrā)              ______________ 
 

Ēdiens: Ēdīšu Gaŗezera ēdamzālē   jā  nē 

$150 pieaugušiem                ______________ 

$  75 bērniem  (zem 5 g. bez maksas)              ______________ 
 

Apmešanās:  Gaŗezera vidusskolas telpās:   jā  nē             

$ 90 katram (divi vai vairāk vienā istabā) Gribu dalīties ar __________________   ______________  

$170 Ģimenes istaba                               ______________

           

               Pievienoju ziedojumu   ______________ 

                Kopā   ______________ 
*Gaŗezera un 3x3 vadība nav atbildīga par negadījumiem.  

Ar savu parakstu apliecinu ka es esmu/mana ģimene ir apdrošināta __________________________________ 

mailto:zaeska@gmail.com
http://www.3x3.lv/
http://www.3x3garezera.com/

