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INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “BĒRNU ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi), pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un
1537.pantiem, ir līgums par interešu izglītības programmas “Bērnu ārstnieciskā vingrošana” (turpmāk Pulciņš) apmeklēšanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm.
2. Pulciņš tiek organizēts darba dienās divas reizes nedēļā saskaņā ar iepriekš paziņotu laika grafiku. Pulciņa
darbība nenotiek brīvdienās, svētku dienās un/vai oficiālos bērnu brīvlaikos.
3. Maksa par Pulciņa apmeklēšanu ir noteikta 29.00 EUR par vienu kalendāro mēnesi neatkarīgi no
pasniegto reižu skaita. Samaksa par Pulciņa nodarbību apmeklēšanu jāveic pirms dalības Pulciņā.
4. Maksa par dalību Pulciņā jāveic līdz kārtējā mēneša pirmajai nodarbībai. Norēķini var tikt veikti vienīgi
bezskaidras naudas veidā ar pārskaitījumu uz uzņēmuma norēķinu kontu. Maksājumu apliecinošs
dokuments tiek nosūtīts elektroniski uz norādīto e-pasta adresi un tas ir derīgs bez paraksta.
5. Gadījumā, ja Pulciņš netiek ilgstoši apmeklēts (ilgāk par 4 nodarbībām) un tiek iesniegta ārsta zīmē,
tad attaisnojošu iemeslu dēļ Pulciņa maksa (viena nodarbība – 3 EUR) tiek pārcelta uz nākamo mēnesi.
Par minēto atbrīvojumu nepieciešams informēt Pulciņu elektroniski līdz kārtējā mēneša pēdējai
nodarbībai. Pēc informācijas saņemšanas ārsta zīme tiek iznīcināta.
6. Pulciņa personālam ir tiesības aizrādīt bērnam par tā uzvedību un/vai rīcību, ja tā traucē citus Pulciņa
dalībniekus. Gadījumā, ja pēc vairākkārtīgiem aizrādījumiem bērns turpina traucēt Pulciņa nodarbību norisi,
tad Pulciņa personālam ir tiesības nodot bērnu izglītības iestādes personālam. Maksa par nodarbību netiek
atgriezta.
7. Pulciņa personāls nenes atbildību par Pulciņa norises vietā atstātām privātām mantām.
8. Personas datu apstrādes mērķis ir datu subjekta informācijas pstrāde, kas nepieciešama sniegto
pakalpojumu nodrošināšanai.
9. Pulciņam ir tiesības informāciju par pakalpojuma saņēmēju (ieskaitot viņa personas datus), nodot
trešajām personām datu apstrādei norēķinu un apziņošanas sistēmu darbības nodrošināšanai.
10. Pulciņa personālam ir tiesības veikt bērna vispārīgu aptauju par tā veselības stāvokli, Pulciņa nodarbību
nodrošināšanai.

