Atļauja

Es, (vecāka vārds, uzvārds)______________________________________________________piekrītu un
atļauju, ka mans/-a dēls/meita(vajadzīgo pasvītrot)_____________________________________________________, kurš/-a(vajadzīgo pasvītrot) mācās
____________________________________________________(skolas
nosaukums)___________________________(klase)pēc paša/-as vēlēšanās piedalās pasākuma
“Piedzīvojuma pasākums skolēniem” ietvaros piedāvātajā Baiļu trasītē tumsā.

Datums_________________________________

Paraksts________________________

Atļauja

Es, (skolas nosaukums)_____________________________________________klases audzinātāja/js_________________________________________________piekrītu, ka (klases nr.)_________skolnieks/ce (skolēna vārds, uzvārds)__________________________________________________pamet
pasākuma “Piedzīvojuma pasākums skolēniem” teritoriju un dodas prom kopā ar
__________________________________________________________________________.

Datums, plkst.laiks_________________________________

Paraksts________________________

Kārtības noteikumi pasākumā
Paskaidrojums:
Pasākums nenotiek iekštelpās.
Grupas pārstāvis/-e atbildīgā persona (pedagogs vai kāds no skolēna vecākiem ), kurš/-a atved skolēnu grupu
un ir atbildīgs par tiem, lai tiktu ievēroti kārtības noteikumi:

1. Ierodoties atpūtas vietā (turpmāk – teritorija), pasākuma dalībnieki iepazīstas ar norādījumiem un
instrukcijām, kā arī parakstās par to ievērošanu.

2. Teritorijā un pasākuma laikā jāievēro Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi un
prasības (noteiktas Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”):

2.1.

personām ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm nav atļauts ierasties teritorijā un piedalīties
pasākumā;

2.2.

ievērot distancēšanās nosacījumos (visur, kur iespējams jāievēro 2m);

2.3.

bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes
apmeklējuma. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes. Ja nav iespējams nomazgāt rokas,
rokas jādezinficē ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem (pasākuma organizators
nodrošina dezinfekcijas līdzekļus).

3. Skolēniem nelietot necenzētus vārdus, alkoholu un citas apreibinošas vielas, kā arī nesmēķēt!
4. Obligāti ievērot drošības noteikumus uz un pie ūdenstilpnēm (Instrukcija Nr.2.), ievērot ugunsdrošību
atpūtas vietas teritorijā (Instrukcija Nr.1).

5. Pasākuma dalībniekiem aizliegts atstāt pasākuma norises teritoriju bez atbildīgās personas rakstiskas
atļaujas!

6. Piedaloties sportiskās aktivitātēs, dalībniekiem jāizvērtē savs veselības stāvoklis un spējas, lai nepieļautu
veselības kaitējumu. Par sliktu pašsajūtu pienākums nekavējoties informēt pasākuma tiesnešus. Ja ir jau
zināmas veselības problēmas, lūgums par to jau pirms pasākuma informēt pasākuma tiesnešus.

7. Redzot nepamatoti riskantas situācijas pasākuma laikā, pasākuma dalībniekiem nekavējoties par tām
jāziņo pasākuma tiesnešiem vai grupas pārstāvim/-ei.

8. Atpūtas vietas teritorija un inventārs jāsaglabā tādā stāvoklī, kādā tas nodots pasākuma dalībnieku
lietošanā. Par sabojāto inventāru jāatlīdzina īpašnieka noteiktās vērtības apjomā.

9. Pasākuma laikā nepiegružot apkārtni! Atkritumus drīkst mest tikai tiem paredzētās tvertnēs.
10. Ievērot grupas pārstāvis/-es un tiesnešu norādījumus un aizrādījumus.

11. Lūgums skolēnu pasākumā pavadošajiem pieaugušajiem alkoholu un citas apreibinošas vielas nelietot.
Smēķēt tikai tam paredzētajās vietās bez skolēnu klātbūtnes.

12. Lūgums izmaiņas skolēnu pasākuma programmā, saskaņot ar pasākuma tiesnešiem.
13. Pavadošie pieaugušie par izmantotajiem pakalpojumiem norēķinās personīgi ar viesu nama
saimniekiem.

14. Skolēniem, kuri piedalās aktivitātē “Baiļu trase tumsā” mežā, uzmanīgi klausīties un ievērot pasākuma
tiesnešu norādījumus.

15. Skolēniem, tiekot izraidītiem vai pašiem labprātīgi pametot atpūtas vietas teritoriju, netiek atgriezta par
dalību samaksātā nauda.

16. Ja pasākuma norises laikā skolēniem rodas pretenzijas vai sūdzības, par tām nekavējoties jāziņo kādam
no pasākuma tiesnešiem.
Pārvietojoties ar personīgajiem transporta līdzekļiem, obligāti ievērot CSDD noteikumus!

Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā grupas pārstāvis/-e un pasākuma tiesneši pieņem abpusēji
rakstisku lēmumu par pasākuma pārtraukšanu.

Instrukcija Nr.1
Drošības noteikumi atrodoties pie ugunskura/grilla:
1. Obligāti ievērot ugunsdrošību pie ugunskura/grilla atpūtas vietas teritorijā.
2. Ugunskuru drīkst kurināt tikai speciāli tam paredzētajā vietā.
3. Iekurtu ugunskuru/grillu aizliegts atstāt bez uzraudzības!
4. Nemest ugunskurā/grillā plastmasas vienreizējās lietošanas traukus un pudeles.
5. Aizliegts mest ugunskurā/grillā stikla izstrādājumus un jebkādus viegli uzliesmojošus priekšmetus,
tai skaitā aerosolus un alkohola saturošus šķidrumus.
6. Būt ļoti uzmanīgiem ugunskura/grilla tuvumā. Ievērot drošu attālumu no atklātas uguns.

7. Aizliegts izņemt no ugunskura/grilla degošas malkas pagales, ogles un pārnēsāt tās pa
teritoriju.

Instrukcija Nr.2
Piedaloties šajā pasākumā, skolēniem peldēties kategoriski aizliegts!
Drošības noteikumi atrodoties uz/pie un ūdenstilpnē:
Skolēnam/-niem atļauts peldēties tikai klātesot kādam no vecākiem vai aizbildnim,
uzņemoties atbildību par bērna drošību un ievērot:
1. Peldēties atļauts tikai peldēšanai paredzētā vietā;
2. Kategoriski aizliegts peldēties alkoholisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
3. Aizliegts atrasties ūdenī vairāk par desmit cilvēkiem;
4. Aizliegts nirt zem ūdens dziļumā un tālumā;
5. Aizliegts snurkelēt (nirt ar masku pleznām, trubiņu),
6. Izmantojot laivu vai ūdens velosipēdu, obligāti jālieto drošības veste;
7. Aizliegts peldēties sliktas redzamības apstākļos (piemēram, migla) un diennakts tumšajā laikā,
tai skaitā, neilgi pirms un pēc saulrieta, tas ir, kad ir patumša gaisma.
8. Aizliegts lekt un nirt ūdenī no laipām, laivām vai no citiem priekšmetiem;
9. Aizliegts peldēties stiprā vējā un negaisa laikā;
10. Nebūt pārgalvīgiem un nepārvērtēt savus spēkus;
11. Nepeldēties vienatnē;
12. Neiet ūdenī ar sliktu pašsajūtu;
13. Neiet ūdenī tūlīt pēc ēšanas;
14. Pēc sakaršanas saulē iet ūdenī lēnām, jo pie straujas temperatūras maiņas var sākties
krampji;
15. Atrodoties ūdenī, nejokoties, skaļi saucot „PALĪGĀ!”;
16. Ilgi atrodoties saulē, parūpēties par dzeramo ūdeni;
17. Ja nepieciešama glābšana, tad glābējam/-iem jāņem vērā, ka:
a.
slīcēja glābšana var apdraudēt pašu glābēju, tādēļ, pirms glābšanas uz ūdens jānovērtē
situācija un savas spējas. Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas
tehniku un zina paņēmienus, ka satvert cietušo un izvilkt krastā;
b.
visdrošākā ir glābšana no krasta, nelaimē nonākušajam pametot virvē iesietu glābšanas
riņķi. Noderēs arī bumba vai kādi citi peldoši priekšmeti, kuri slīkstošajam palīdzētu
noturēties virs ūdens.
18. Ievērot iepriekš minētos aizliegumus un norādījumus.

Parakstu lapa pasākuma dalībniekiem par vispārējo noteikumu ievērošanu:
Ierodoties pasākuma vietā, dalībnieki noklausās tiesnešu norādījumus, izlasa drošības noteikumus un parakstās
par to ievērošanu. Dalībnieki apņemas nebojāt gan vietas, gan pasākuma inventāru! Par sabojāto inventāru
atlīdzināt noteiktās vērtības apjomā. Pasākuma laikā nepiegružot apkārtni un telpas. Par visu sīkāk var izlasīt
kārtības noteikumos, kā arī klāt pievienotajās instrukcijās Nr.1., Nr.2., Nr.3.

Pārvietojoties ar personīgajiem transporta līdzekļiem, nepārkāpt CSDD satiksmes noteikumus!!!
Es ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu Kārtības noteikumiem pilnībā:
Dalībnieku saraksts
Vārds, uzvārds

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Es, grupas atbildīgais ____________________________________________________ar savu parakstu apliecinu, ka visi
skolēnu vecāki pilnībā ir iepazinušies ar pasākuma programmu, to aprakstu un kārtības
noteikumiem, tiem piekrītu un apliecinu, ka uzņemos pilnu atbildību par skolēniem visā
pasākuma norises laikā.
Paraksts_______________________________________
Skolas adrese, klase: …………………………………………………………………………………………………………………….
Tālruņa nr. ………………………………. ,
e pasts …………………………………......
2020.gada……………………………………..

