Biedrības “Ūdenssporta klubs Kambīze”
Vindsērfinga skolas Kambīze

APLIECINĀJUMA ANKETA
NEPILNGADĪGA AUDZĒKŅA VECĀKA
VAI LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA
Vārds
___________________________
Uzvārds
___________________________
P.K.
______________________________
Deklarētā adrese: _______________________
________________________________________
________________________________________
Telefona Nr __________________________
e-pasts: ______________________________

AUDZĒKŅA
Vārds
___________________________
Uzvārds
___________________________
P.K.
_______________________________
Deklarētā adrese: _______________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Pilngadīga audzēkņa
Telefona Nr __________________________
e-pasts: ______________________________

Norādu, ka bērnam ir, nav (vajadzīgo apvilkt) zemāk pārskaitītas kaites, kas treneriem ir jāzina,
lai nodrošinātu bērna un/vai citu audzēkņu drošību un veselību:

Ar šo, piekrītu, ka:


Audzēknis apmeklē “Vindsērfinga skolas Kambīze” nodarbības.



esmu iepazinies un gadījumos, kad apliecinājumu paraksta nepilngadīga audzēkņa
vecāks vai pilnvarotais pārstāvis pirms nodarbību uzsākšanas iepazīstināšu arī savu
bērnu (audzēkni) ar zemāk definētiem noteikumiem, kurus apņemamies godprātīgi
ievērot.

1. COVID-19 prasības
Apņemamies ievērot Ministru kabineta "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai" noteikumus, kā arī citus ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
saistītos Saeimas, Ministru Kabineta, Pašvaldību un iestāžu (sporta objektu) kurā notiek treniņi, kā arī
Latvijas Zēģelētāju savienības un Latvijas Vindsērfinga asociācijas dokumentos noteiktos noteikumus
un kārtību.
2. Riska identifikācija
Es pilnībā apzinos un aptveru bīstamību, kas saistīta ar nodarbošanos ar vindsērfinga sportu un
atrašanās uz ūdens bīstamību neatkarīgi no tā, vai tas notiek nodarbību vai sacensību laikā. Es zinu un
piekrītu, ka, iesaistoties šādās sporta nodarbībās vai sacensībās, var tikt apdraudēta dzīvība un fiziskā
drošība. Vēl jo vairāk, es zinu un piekrītu, ka iepriekš minētā bīstamība var apdraudēt jebkuru, kurš
atrodas sacensību vai nodarbību teritorijā, un var ietvert vides apstākļus, tehnisko aprīkojumu, kā arī
dabas un cilvēku radītus šķēršļus. Es apzinos, ka zināmas kustības vai darbības ne vienmēr var paredzēt
vai kontrolēt, un tātad no tām nevar izvairīties vai tās novērst ar drošības pasākumiem.
Vecāki apņemas nepiestādīt pretenzijas “Vindsērfinga skolas Kambīze” (turpmāk tekstā VSK)
treneriem vai vadībai, ja ir gūta trauma vai ir noticis negadījums uz ūdens.
3. Personiskā un materiālā atbildība un norēķinu kārtība par treniņiem
Es saprotu, ka varu tikt atzīts par personiski atbildīgu trešajām personām sakarā ar miesas bojājumiem
vai īpašuma zaudējumu, kas nodarīts šādām personām, man piedaloties nodarbībās vai sacensībās. Es
piekrītu, ka VSK treneri nenes atbildību šajos gadījumos.

(Datums)

(Audzēkņa vai nepilngadīga
audzēkņa vecāka/ likumiskā
pārstāvja paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

1. lpp. no (2)

Es pilnībā apzinos, ka manā rīcībā tiks nodots sporta inventārs. Apzinos un piekrītu, ka esmu materiāli
atbildīgs par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītiem zaudējumiem sporta inventāram ko
esmu saņēmis lietošanā, kā arī par zaudējumiem, ko esmu nodarījis trešajai personai un viņas
inventāram.
Atbilstoši VSK noteiktajam cenrādim, līdz mēneša 5.datumam veikt samaksu par tekošo mēnesi uz
Biedrības “Ūdenssporta Klubs Kambīze” mājas lapā norādītajiem rekvizītiem.
4. Personas dati
Es piekrītu, ka:
 nodarbību vai sacensību laikā iegūtās fotogrāfijas vai video kur redzams audzēknis, var tikt
izmantotas VSK reklāmas materiālos un retrospektīvu materiālu sagatavošanā par VSK
aktivitātēm un publicētas VSK mājas lapā un VSK vai ar to darbību saistītos sociālajos tīklos.
 Apliecinājumā norādītos audzēkņa un nepilngadīgā audzēkņa vecāku/likumiskā pārstāvja
datus var nodot:
o Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai (Ķekavas novadā deklarēto audzēkņu
datus). Personas datu apstrādes mērķis –finansiālā atbalsta saņemšana, saskaņā ar
Ķekavas novada domes 2013. gada 5.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2013
„Par finansiālo atbalstu Ķekavas novada sportistiem”. Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūrai nodotos datus glabās lietu nomenklatūrā noteiktajos termiņos.
o Atbilstošā novada pašvaldībā vai tās pakļautā organizācijā. Personas datu nodošanas
mērķis – finansiālā atbalsta saņemšanai par nodarbībām vai audzēkņa sportiskajiem
sasniegumiem.
o Latvijas Vindsērfinga asociācijai un Latvijas Zēģelētāju savienībai sportista licences
saņemšanai, sportista profila uzturēšanai, kā arī sacensību, kurās piedalās audzēknis,
organizētājiem starta grupu sagatavošanai un rezultātu publicēšanai.
o Pašvaldību un citiem mēdijiem informācijas sagatavošanai un publicēšanai mājas
lapās, sociālajos tīklos un drukātajos mēdijos sacensību un to rezultātu
atspoguļošanai
o Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai padziļinātas profilaktiskās medicīniskās
pārbaudes bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi un sportistiem pakalpojuma
saņemšanai.
5.












Citi iekšējās kārtības noteikumi, kurus ievēros audzēknis
Uzņemties personīgu atbildību par savu uzvedību nodarbību, sacensību un nometnes laikā.
Uzturēt kārtībā VSK un citu treniņu laikā apmeklēto sporta objektu un par ievērotajām
nekārtībām, konstatētajiem aprīkojuma bojājumiem ziņot trenerim.
Uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām, ar savu
rīcību netraucēt darbu pārējiem audzēkņiem, būt savstarpēji izpalīdzīgiem, pieklājīgiem,
iejūtīgiem, nepieļaut vardarbību.
Ievērot VSK darbinieku, apmeklējamā sporta objekta darbinieku un trenera prasības.
Nekavējoties ziņot trenerim par jebkādām veselības problēmām (sāpēm, traumām, iedzimtām
vai laika gaitā iegūtām veselības problēmām u.c. ar veselību saistītām lietām, tai skaitā
informāciju, kas iegūta apmeklējot ārstu).
Vindsērfinga treniņu un sacensību laikā aizliegts atrasties uz ūdens bez glābšanas vestes.
Aizliegts patvaļīgi atrasties uz ūdens bez trenera atļaujas.
Aizliegts patvaļīgi pamest nodarbību teritoriju.
Aizliegts smēķēt un lietot apreibinošās vielas – alkoholu, narkotikas.
Saudzīgi izturēties pret VSK, sporta objekt un trešo personu inventāru.
Gadījumos, ja treneris (strādājot ar grupu viens pats) nokļuvis negadījumā/bezpalīdzīgā
stāvoklī, audzēkņiem ir jāizsauc palīdzību piesaistot tuvumā pieejamos pieaugušos vai
izmantojot mobilo telefonu zvanot 112, pēc iespējas precīzāk aprakstot negadījumu, norādot
precīzu atrašanās vietu (piemēram: Ķekavas novads, Daugmales pagasts, atpūtas vieta
Vedmeri, “Ūdenssporta klubs Kambīze”), savu vārdu uzvārdu, tālruņa numuru. Atceries, ka
pirmais klausuli noliek Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operators!!!

(Datums)

(Audzēkņa vai nepilngadīga
audzēkņa vecāka/ likumiskā
pārstāvja paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

2. lpp. no (2)

