PILNA LAIKA DALĪBAS MAKSAS
Pieaugušais
$500
Viens vecāks, viens bērns
$700
Viens vecāks, divi bērni
$900
Divi vecāki, viens bērns
$1100
Divi vecāki, divi bērni
$1200
Jaunieši 18-30 g.v.
$400
Trešā, un nākošo, bērnu maksu sedz LAAJ
(bērniem zem 2 g. vecuma piedalīšanās ir bez maksas)
Spilveni un segas tiks sagādātas. Ņemiet līdzi savus
palagus, spilvendrānas un dvieli. Gultas veļu un dvieli
var noīrēt, piemaksājot $20 no personas.

AUSTRĀLIJĀ
Viktorijā
Howman's Gap
2017. gadā
no 2. līdz 8. janvārim
Reģistrēšanās pirmdien, 2. janvārī
no plkst. 16:30
SAIETA VIETA
Howman's Gap Alpine Centre, Falls Creek
2587 Bogong High Plains Road, Falls Creek,
3699.
http://www.camps.ymca.org.au/locate/howmansgap/about-howmans-gap-alpine-centre.html
3x3 saiets domāts visām paaudzēm – ģimenēm
un vieniniekiem. Saieta mērķis ! latvisko zināšanu paplašināšanai
! latviskās kopības sajūtas veicināšanai
! latvisko ģimeņu stiprināšanai
! latvisko draudzību sekmēšanai
3x3 organizē LAAJ Ārpusskolas izglītības nozare
3x3 Austrālijā nozīmi darinājusi Astra Lāce

DIENNAKTS DALĪBNIEKU MAKSAS
Pieaugušajam Bērnam
Ar pārnakšņošanu
$100
$75
Bez pārnakšņošanas
$65
$35

PROGRAMMA
Pavadīsim latvisku nedēļu Viktorijas sniega kalnos.
Visapkārt ir skaistā Austrālijas alpīnā daba un skaists
skats uz Bogongas augstienes līdzenumu (high plains).
Vieta ir plaša, un apmešanās ērta.. Programma būs
daudzpusīga, piedaloties vietējiem, Latvijas un ASV
pasniedzējiem un ieviržu vadītājiem.
Tālie viesi no Latvijas un ASV šoreiz būs Latvijas
demogrāfs, folklorists un latvisko tradīciju piekopējs
Ilmārs Mežs un viņa sieva, Janta Meža — arī Latvijā
pazīstama folkloriste, dziedātāja, rokdarbniece. Ievirzes
vadīs un lekcijas sniegs arī PBLA priekšsēdis Jānis
Kukainis, PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza, un
aktīvi ASV un Kanadas latvieši, kas tagad dzīvo Latvijā,
Vanda Dauksta, Matīss Kukainis un Līga UpeslāceKukaine.

Dienas dalībniekiem, kuri vēlas sev nodrošināt ēšanu pie
kopgalda, jāpiesakās vismaz 3 dienas iepriekš.
Lūdzu pieteikties līdz 2. decembrim, nosūtot
pieteikuma lapu un dalības maksu 3x3 vadītājai:
Dainai Grosai, 27 Gissing Street, Blackburn South
VIC 3130 AUSTRALIA. Tel: 0467 065 395
e-pasts: info@3x3fallscreek.com.au
Čeki rakstāmi “3x3 Melbourne”,
var norēķināties arī elektroniski:
BSB: 704-723, Konts: 31640301, 3x3 Melbourne
Lūdzu pielieciet vārdu pie maksājuma!
Ja maksājiet elektroniski neaizmirstiet atsūtīt
pieteikšanās anketi mums pa pastu/e-pastu
Maksājot no ārzemēm, jāmaksā Commonwealth bankā
BSB: 063-010 A/C: 10297089 Swift code: CTBAAU2S
“Latvian Australian Credit Cooperative”
3x3 saieta pamatā ir latviešu valoda, latviskā
dzīvesziņa un zināšanas.
Var piedalīties tie bērni, kas spēj sekot 1/2x1/2 norisei
latviski, un neatsakās runāt latviski. Bērnus pieņem 3x3,
ja piedalās kāds no viņu vecākiem vai aizbildņiem. Bērnu
vecāki/aizbildņi ir atbildīgi par savu bērnu latviešu
valodas lietošanu 3x3 laikā

DIENAS NORISE
07.00
07.45
08.00
09.00
10.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.45
16.45
17.00
18.00
19.30
21.00
22.00

Rīta pastaiga / vingrošana
Svētbrīdis
Brokastis
Referāts
Kafija
Rīta ievirzes
Brīvs laiks
Pusdienas
Dziedāšana/Latviešu valodas stunda
Pēcpusdienas ievirze
Launags/brīvs laiks
Puduri
Vakariņas
Kopējās nodarbības (danči, šķēršļu gājiens…)
Pasaka un Aijā žūžū bērniem
Vakara nodarbības (dziedāšana, zolīte,
nīkšana, novuss)

** Vienu saieta dienu būs izbraukums uz Bonegillas
imigrantu nometnes piemiņas centru **
Sīkāka informācija:

www.3x3fallscreek.com.au
info@3x3fallscreek.com.au

