Nr.

Liepājā, 20___. gada ____._________________
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, reģistrācijas numurs 90000063151, (turpmāk – Centrs), kuru pārstāv Centra pulciņu
skolotājs/a, kas darbojas uz rīkojuma 01.09.2017. Nr. 1.1.21/23 pamata, no vienas puses un
Centra dalībnieka _________________________________________________ pers. kods

-

/Vārds, uzvārds/
Skola, klase __________________________________________________________Tālrunis /Dalībnieks/_________________________
turpmāk tekstā saukts Dalībnieks,
vecāks/aizbildnis/ _______________________________________________________ e – pasts _________________________________
/pilngadīgais/

/Vārds, uzvārds/

dzīvojoši _____________________________________________________________ Tālrunis /Vecāks/aizbildnis/___________________
/adrese/
turpmāk līgumā saukti Dalībnieka vecāks/aizbildnis no otras puses, abas kopā sauktas Puses, noslēdz šāda satura līgumu

1.Līguma priekšmets
1.1. Dalībnieks tiek uzņemts Centra interešu izglītības programmā:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(turpmāk Programma) 20___./20___.mācību gada laikā.

/programmas nosaukums/

2.Centra pienākumi un tiesības
2.1. Centra pienākumi:
2.1.1. nodrošināt Programmas īstenošanu, atbilstoši apstiprinātajiem mērķiem un uzdevumiem;
2.1.2. iepazīstināt Dalībnieku ar Centra iekšējās kārtības noteikumiem, Liepājas pilsētas domes apstiprināto Programmas dalības maksu un
tās izmaiņām, Dalībnieka pienākumiem un tiesībām;
2.1.3. nodrošināt drošu un draudzīgu vidi, ievērojot Programmas īstenošanas apstākļus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem
veselības un drošības standartiem;
2.1.4. informēt par Programmas saturu, nodarbību laikiem un Programmas īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem;
2.1.5. informēt Dalībnieka vecākus/aizbildni par izmaiņām Dalībnieka veselības stāvoklī, ja tās notikušas Programmas nodarbību laikā;
2.2. Centra tiesības:
2.2.1. informēt Dalībnieka vecākus/aizbildņus par to, ka Dalībnieks neievēro Centra iekšējās kārtības noteikumus;
2.2.2. izbeigt līgumu pirms tā beigu termiņa, ja Dalībnieks atkārtoti neievēro Centra iekšējās kārtības noteikumus, informējot par to
Dalībnieka vecākus/aizbildņus;
2.2.3. tiesības izmantot mācību procesa laikā iegūtos materiālus Centra reprezentācijas vajadzībām.

3.Dalībnieka vecāku vai aizbildņu pienākumi un tiesības
3.1. Dalībnieka vecāku/aizbildņu pienākumi:
3.1.1. iepazīties ar Centra iekšējās kārtības noteikumiem, Dalībnieku uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību (slēdz līgumu ar Centra programmas skolotāju (Rīkojums 1.09.2017. Nr. 1.1.21/23).
3.1.2. atlīdzināt Centra Dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus;
3.2. Dalībnieka vecāka/aizbildņa tiesības:
3.2.1. Dalībnieka vecāks/aizbildnis ir tiesīgs izbeigt šo līgumu pirms tā beigu termiņa.
4.Dalībnieka pienākumi un tiesības
4.1. Dalībnieka pienākumi:
4.1.1. iepazīties un ievērot Centra iekšējās kārtības noteikumus;
4.1.2. informēt Programmas vadītāju par veselības stāvokļa izmaiņām Programmas nodarbību laikā.
4.2. Dalībnieka tiesības:
4.2.1. saņemt Programmai atbilstošu pakalpojumu.

5.Strīdu risināšanas kārtība
5.1. visus strīdus un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā;
5.2. ja radušos strīdus vai domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
6. Citi noteikumi
6.1. līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz 20___./20___. mācību gada beigām.
6.2. līgums sagatavots divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas Centrā, otrs pie Dalībnieka vecākiem/aizbildņiem.
Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6.3. esmu informēta/s par datu apstrādi un piekrītu ka manu bērnu LBJC vajadzībām drīkst fotografēt, filmēt un iegūtos materiālus izmantot
plašsaziņas līdzekļos;
6.4. piekrītu mana bērna autordarba publiskošanai;
6.5. piekrītu, ka mani ( pilngadīgo) LBJC vajadzībām drīkst fotografēt, filmēt un iegūtos materiālus izmantot plašsaziņas līdzekļos;
6.6. piekrītu, ka dalībnieka personas dati tiks izmantoti Centra lietvedībā.
7. Pušu adreses un paraksti
LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS

Dalībnieka vecāks / aizbildnis /pilngadīgais:

Reģ.Nr. 3051902786

___________________________________

Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401

____________________________________________
/Skolotāja vārds, uzvārds/

___________________________________________
/Paraksts/

/Vārds, uzvārds/

___________________________________
/Paraksts/

