Pasaules latviešu ģimeņu saiets 3x3 Īrijā,
no 2019.gada 19. līdz 25. augustam

DALĪBNIEKA ANKETA
Lai kļūtu par dalībnieku ir jāaizpilda un jānosūta pieteikšanās anketa par sevi un/vai savu
ģimeni uz e-pastu: pieteikums3x3@gmail.com un jāsamaksā depozīta nauda 50,- Eiro
(piecdesmit eiro) apmērā par katru dalībnieku, līdz 1. aprīlim, tādējādi rezervējot vietu un
nodrošinot savu līdzdalību 3x3 nometnē. Atlikušās dalības maksas summu var samaksāt
līdz 2019.gada 1.jūnijam. Jautājumu gadījumā lūdzam Jūs zvanīt pa tālr. nr. 00353
(0)868065543 pēc 18.00 (Sandra).

Pieteicējs:

Vārds un uzvārds:
Dzimšanas dati:
Adrese:
E – pasts:
Tālr.nr.:
Īpašas vajadzības
Esmu veģetārietis
(atzīmēt ar +, ja atbilde ir
JĀ, ar -, ja ne)
Gribu 3x3 T kreklu

IZVĒLĒTĀS IEVIRZES:
Rīta:
Pēcpusdienas:
3x3 nometnē piedalīsies mani ģimenes locekļi (lūgums aizpildīt par katru no dalībniekiem):
Vārds un uzvārds:
Dzimšanas dati:
Adrese:
E – pasts:
Tālr.nr.:
Īpašas vajadzības
Esmu veģetārietis
(atzīmēt ar +, ja atbilde ir
JĀ, ar -, ja ne)
Gribu 3x3 T kreklu
IZVĒLĒTĀS IEVIRZES:
Rīta:
Pēcpusdienas:

Vārds un uzvārds:
Dzimšanas dati:
Adrese:
E – pasts:
Tālr.nr.:
Īpašas vajadzības
Esmu veģetārietis
(atzīmēt ar +, ja atbilde ir
JĀ, ar -, ja ne)
Gribu 3x3 T kreklu
IZVĒLĒTĀS IEVIRZES:
Rīta:
Pēcpusdienas:
Ja nepieciešams, papildiniet tabulu skaitu par katru nākamo ģimenes locekli.
Dalības maksa ir 200 eiro; bērniem no 3 līdz 13 gadiem ieskaitot, puscena – 100 Eiro; bērniem no 0 līdz
3 gadiem ieskaitot – bez maksas.
Dalības maksā ietilpst ēdināšana trīs reizes dienā - brokastis, pusdienas un vakariņas, nakšņošana Lough
Lannagh (Castlebar, Co Mayo) atpūtas centrā un dalība nometnes aktivitātēs.
Nelieli papildus izdevumi paredzami par materiāliem atsevišķās ievirzēs, atkarīgs no tā, kādu ievirzi
izvēlēsieties, piemēram, Rotkalšanai.
Katram dalībniekiem vēlams provizoriski norādīt vienu rīta, vienu pēcpusdienas un vakara ievirzi
visai nedēļai, un arī papildus ievirzi gadījumam, ja kāda tiks atcelta nepietiekama dalībnieku skaita dēļ!
Dalībnieki, kuri jaunāki par 18 gadiem, nometnē var piedalīties tikai tad, ja piedalās kāds no viņu
vecākiem vai vecvecākiem. Izņēmuma gadījumā atbildību var uzņemties kāds cits pilngadīgs nometnes
dalībnieks, ja tam rakstiski piekrīt vecāki.
Pieteicēja paraksts un datums_________________________________ (elektroniski nav nepieciešams)

Norēķinu kārtība:
Rezervācijas (depozīta) maksas un kopējās dalības maksas pārskaitījums jāveic uz
sekojošu kontu: Ulster Bank, sort-code: 98-50-20, IBAN: IE15ULSB98502013266430,
SWIFT ULSBIE2D. Ar obligātu norādi: dalībnieku vārdi, uzvārdi, lai varam
identificēt jūsu maksājumu.
Saņēmējs: 3x3 Ireland
Iepriekš varat pasūtīt arī attiecīga izmēra (small, medium, large) T kreklu ar
2019.gada 3x3 simboliku.
Ja esat ieinteresēts, tad atzīmējiet to anketā un mēs ar jums sazināsimies!

