Āra vasaras nometne puišiem

“Vīru skola”
www.viruskola.lv

kino pilsētiņā Cinevilla
2015. gadā 1. - 9. jūlijs, 10. – 18. jūlijs

Partneri: Notikumu Raktuves, Cinevilla, X-Unit

Nometnes tiek rīkotas divās vecuma grupās
1. - 9. jūlijam puišiem no 9 līdz 13 gadu vecumam
10. - 18. jūlijam puišiem no 14 līdz 18 gadiem.
Katra nometne sastāv no trim 3 dienu cikliem., kopā 9 dienas.
Katrā ciklā tiek apgūtas citas prasmes.
Ja rodas apstākļi, kas neļauj piedalīties pilnu nometnes laiku,
tad iespējams piedalīties tikai vienā vai divos nometnes ciklos.
Uz katru nometni tiks uzņemti ne vairāk kā 30 dalībnieki, tādēļ
lūdzam pieteikties savlaicīgi.

UNIKĀLA IESPĒJA!
Nometne ” Vīru skola ” atver durvis arī pieaugušajiem! Tas
nozīmē, ka nometnes ikdienā un visās darbībās
drīkst piedalīties arī puišu uzticības personas un vīrišķības
paraugi - tēvi, patēvi, vectēvi, krusttēvi.

Apraksts:

Pirmā 3 dienu cikla tēma - aktīvais tūrisms – katrs cikls
noslēgsies ar nelielu eksāmenu un dalībnieks cikla beigās
saņem “Vīru skolas” sertifikātu, kas apliecinās tā īpašnieka
prasmes.
Otrā 3 cikla tēma - izdzīvošana.
Trešā cikla tēma veltīta zināšanām un prasmēm, ko
apgūst Latvijas Jaunsardze.
Katra nometnes diena noslēgsies ar sirsnīgām Ugunskura
sarunām. Pārspriedīsim dienas gaitas notikumus, kā arī
runāsim par vīrišķību. Ik pa laikam Ugunskura sarunās tiks
uzaicināts piedalīties kāds interesants viesis, kurš dalīsies
domās un stāstos par vīrišķību ar nometnes dalībniekiem.
Tie nometnes dalībnieki, kuri būs piedalījušies visas 9 dienas
saņems Vīru skolas sertifikātus, kā arī kaklā karināmu Vīru
skolas identifikācijas žetonu un balvu no izdzīvošanas
komplekta.

Apraksts:

Nometnes vadītāji: Armands Kotke (apliecība Nr. JS 000059),
Ludmila Kotke (apliecība Nr. 116-00213)
Instruktori, nometnes administrācija: Reinis Ziļevs, Silva Balode

Nometnes dalībnieki tiks ēdināti četras reizes dienā – brokastis,
pusdienas launags, vakariņas. Ēdināšanu nodrošina
ēdināšanas uzņēmums.
Nometnes dalībnieki nakšņos 6-vietīgās kempingu mājiņās.
Katrā kempinga mājiņā ir pieejama duša un siltais ūdens.
Nometnes vietā būs pieejams medicīnas darbinieks un pirmās
palīdzības sniegšanas komplekts.
Katram nometnes dalībniekam un viņa pārstāvim pirms
ierašanās nometnes vietā būs rūpīgi jāiepazīstas ar nometnes
iekšējās kārtības noteikumiem, drošības prasībām.

Nometnes dienas kārtība:
7.00 – 8.00

Celšanās, rīta rosme, nometnes
sakārtošana, karoga uzvilkšana

8.00 – 8.30

Brokastis

8.30 – 9.00

Instrukcijas, sagatavošanās dienas
darbiem, konkrētā dienas aktivitātes

12.30 – 13.00

Pusdienas

13.00 – 14.00

Atpūta vai sporta aktivitātes

14.00 -16:00

Konkrētās dienas aktivitātes

16.00 – 16.30

Launags

16.30 – 19.30

Konkrētās dienas aktivitātes

19.30 – 20.00

Vakariņas

20.00 – 21.30

Vakara daļa, Ugunskura sarunas,
sporta aktivitātes, galda spēles

21.30 – 22.00

Gatavošanās naktsmieram

22.00 -7:00

Naktsmiers

IZMAKSAS
Izmaksas par vienu nometnes ciklu (trīs dienas):
EUR 106,00
Izmaksas par diviem nometnes cikliem (sešas dienas):
EUR 212,00 – 6 % = EUR 199,28

Izmaksas par pilnu nometni (deviņas dienas):
EUR 318,00 – 12 % = EUR 279,84
Pieaugušie, kas piedalās (tēvi, krusttēvi utml.) – EUR 30,00 dienā
Izmaksās iekļauts:
Ikdienas ēdināšana 4 x dienā (brokastis, pusdienas, launags,
vakariņas)
Nakšņošana
Aprīkojuma un ekipējuma noma
Kino pilsētiņas Cinevilla teritorijas izmantošanas maksa
Nometnes drošība un medicīnas personāls
Nometnes darba plānošana, organizēšana un vadīšana
( 4 instruktori)

Kontakti un pieteikumi dalībai nometnē

Ja vēlaties pieteikt nometnei dalībnieku, tad pieprasiet
pieteikuma formu un līgumu

Reinim Ziļevam e-pasts
reinis@raktuves.lv, tālrunis 26554795

