BĒRNU NOMETNES „PIE SPRĪDĪŠA” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS
NOTEIKUMI
Nometnes dalībnieki ievēro dienas režīmu, nometnes vadītāja un audzinātāju norādījumus.
Pēc dežūrējošā skolotāja signāla visi dodas uz rīta vingrošanu vai rīta peldi (pēc izvēles).
Brokastīs, pusdienās un vakariņās visi dodas reizē precīzi noteiktā laikā, arī atgriežas reizē.
Pirms ēdienreizēm, kā arī pēc tualetes lietošanas visi obligāti mazgā rokas.
Visi piedalās plānotajos nometnes darbiņos.
Darba rīkus dalībnieki saņem no vadītāja vai grupas audzinātāja. Pēc darbiņa katrs dalībnieks
personiski nodod atpakaļ saņemto inventāru.
7. Dalībnieki saudzīgi izturas pret darba rīkiem, sporta u.c. inventāru. Nebojā ēkas un aprīkojumu.
8. Nometnes dalībnieki uztur kārtībā un tīru savu namiņu, kā arī nometnes teritoriju. Atkritumus
izmet tikai tam paredzētajā vietā.
9. Nometnē dalībnieki ievēro personīgo higiēnu. Mazgājas mazgātavā, kā arī pirts dienās pirtī.
10. Dalībnieki ģērbjas atbilstoši laika apstākļiem, darbiņu, nodarbību vai pasākuma specifikai un
nepakļauj sevi saslimšanas riskam.
11. Dalībnieki uztur cilvēka cienīgas savstarpējās attiecības un ievēro kulturālas uzvedības normas
(neapsaukājas, nelamājas).
12. Katru dienu nometnē un virtuvē atbild par kārtību dežūraudzinātājs un izraudzītie dežuranti.
13. Nometnes dalībnieki NEDRĪKST:
 Iziet no nometnes teritorijas bez grupas audzinātājas atļaujas;
 Peldēties bez audzinātāja klātbūtnes, peldēties ārpus nometnes peldvietas;
 Izbraukt ezerā ar laivu vai katamarānu bez atļaujas un glābšanas rīkiem;
 Smēķēt, lietot alkoholiskus dzērienus un narkotiskas vielas;
 Apsaukāties, lamāties, izsmiet, izteikt pazemojošas replikas vai ļauni ironizēt par
citiem dalībniekiem, audzinātājiem un nometnes vadītāju.
 Iebiedēt vai fiziski ietekmēt citus nometnes dalībniekus;
 Namiņos turēt sērkociņus vai šķiltavas, lietot atklātu uguni (sveces).
14. Bērni uz nometni neņem līdzi datorus, MP atskaņotājus, mobilos telefonus un citas vērtīgas
lietas. Fotoaparāti bērniem pašiem jāuzglabā. Saziņa ar vecākiem tiek veikta ar skolotāju
mobilajiem telefoniem.
15. Ja dalībnieka apzinātas vainas dēļ ir cietis viņš pats vai cits dalībnieks, vainīgais par to ir
personīgi atbildīgs.
16. Nopietnu pārkāpumu gadījumā dalībnieks var tikt atskaitīts no nometnes, neatmaksājot
neizlietoto dalības maksu.
17. Nometnes teritorijā bez vadītāja atļaujas nedrīkst uzturēties nepiederošas personas. Vecāki savu
ierašanās laiku saskaņo ar nometnes vadītāju.
18. Dalībnieki ziņo nometnes vadītājam par nometnē ienākušām nepiederošām personām.
19. Rodoties jebkādām veselības, sadzīves vai savstarpējo attiecību problēmām, dalībnieki par to
nekavējoties informē savas grupas audzinātāju vai nometnes vadītāju.
20. Ja dalībnieks pirms termiņa beigām pamet nometni slimības dēļ, neizlietoto dalības maksu
saslimušais var izlietot citā maiņā. Citos gadījumos neizlietoto dalības maksu neatmaksā.
21. Aizbraucot no nometnes, dalībnieki atstāj tīru un sakoptu nometnes teritoriju un namiņus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NOMETNES VADĪBA

