PVJ sadraudzības pasākuma “EPICENTRS” dalībnieka atbildība
Dalībnieka vārds, uzvārds:

Vai dalībniekam ir kādas veselības problēmas (alerģijas, astma utt.)?

Ar parakstu apliecinu, ka jauniešu sadraudzības pasākuma “EPICENTRS” laikā, kurš
norisināsies no 2019.gada 21.jūnija līdz 23.jūnijam ieskaitot, dalībnieks apņemas izpildīt
visas vadītāju prasības attiecībā uz drošību un aktivitāšu norisi. Apzinos, ka dalībnieka
uzvedība neievērojot vai ignorējot pasākuma noteikumus vai vadītāju prasības, var būt
saistītas ar risku dalībnieka veselībai. Visu atbildību par savu veselību uzņemas dalībnieks un
viņa vecāki vai aizbildņi. Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar pasākuma
noteikumiem un tiem piekrītu.

Dalībnieka vārds,
uzvārds

Paraksts:

Datums:

Dalībnieka vecāka
vai aizbildņa vārds,
uzvārds

Paraksts:

Datums:

Pasākuma vadība apliecina, ka visa sniegtā informācija ir konfidencionāla un tās saturs netiks
izpausts trešajām personām.

PVJ sadraudzības pasākuma „EPICENTRS” noteikumi
Pasākuma dalībnieks un viņa vecāki vai aizbildnis atbild par dalībnieka veselības stāvokli un
sagatavotību pasākumam.
Pasākuma dalībniekam jāievēro pasākuma iekšējā kārtība un noteikumi, ar ko dalībnieks tiks
iepazīstināts pirmajā pasākuma dienā. Jāievēro pasākuma galveno vadītāju (Dāvids Gleške,
Dāvis Pēterkops) norādījumi.
Pasākuma dalībnieki apņemas katru dienu ievērot dienas programmu.
Pasākumā nav pieļaujama alkohola vai narkotiku lietošana, kā arī smēķēšana.
Nav atļauts vardarbīgi iespaidot vai izturēties agresīvi pret pārējiem pasākuma dalībniekiem.
Nav atļauts uzturēties pretējā dzimuma teltīs.
Nav atļauts bojāt un lauzt pasākuma vietas inventāru, bojājumu gadījumā pašam vai
vecākiem būs jāsedz zaudējumi.
Pasākuma dalībniekiem no tā norises vietas pasākuma laikā atļauts aizbraukt tikai ar galvenā
vadītāja atļauju.
Peldēties teritorijas dīķī atļauts tikai brīvajā laikā.
Ja pasākuma laikā ir gūts savainojums, nekavējoties par to jābrīdina pasākuma vadītājs.
Ja kāda dalībnieka uzvedība būs traucējoša un nepieņemama citiem dalībniekiem un
pasākuma galvenajiem vadītājiem, vai arī tiks konstatēti vairāki pasākuma noteikumu
pārkāpumi, tad pasākums būs jāatstāj. Tiks informēti vecāki, kuriem būs jābrauc dalībniekam
pakaļ vai arī jāorganizē mājās nokļūšānas veids. Pasākuma dalības maksa netiks atmaksāta,
kā arī netiks segti mājupceļa izdevumi.

