
Bērnu dienas nometne „VASARA RUUKKI PLUDMALĒ”     
Pieteikums 2020. gada skolēnu rudens brīvlaika nometnei no 19.-23. oktobrim 

Pludmales centrs “Ruukki”, “Lavandas”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasts monta@brazil.lv, tālr. +371 25 405 111 

Informācija par bērnu 
Vārds, Uzvārds  
Vecums, dzimšanas datums  
Dzimtā valoda  
Papildus valodas zināšanas  

Informācija par bērna īpašajām vajadzībām 
Alerģijas vai slimības  
Īpaša diēta vai nevēlami produkti, 
ierobežojumi  

Bērna rakstura iezīmes 
Vai bērnam ir kādas īpašas rakstura/psiholoģiskas īpatnības (histērijas lēkmes, bailes, liela emocionalitāte, nervozitāte), par kurām 
vajadzētu zināt Dienas Nometnes vadītājam? 
 

Lūdzu, norādiet, kur ieguvāt informāciju par Rudens skolēnu brīvlaika nometni 2020!  
Piemēram, Google, pludmalescentrs.lv, nometnes.gov.lv, sociālajos tīklos, no draugiem, u.c. 

 

Vai piekrītat, ka labākās bērnu fotogrāfijas un nometnes videofilmas, klipi tiks ievietoti mājas lapā www.pludmalescentrs.lv un 
“Ruukki” pludmales centrs  lapās sociālajos tīklos( facebook.lv, draugiem.lv ,twitter.lv un instragram), tikai lai popularizētu 
nometņu aktivitātes, pasākumus, lietderīgu laika pavadīšanu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī lai izceltu bērnu sasniegumus?  

Jā – piekrītu                                     Nē- nepiekrītu                      Cits variants_________________ 
Vai piekrītat arī turpmāk saņemt Pludmales centra “Ruukki” jaunumus uz norādīto e-pastu?  

Jā – piekrītu                                     Nē- nepiekrītu                      Cits variants_________________ 
 

Pieteikuma iesniedzējs 
Aizpildot pieteikuma anketu, apliecinu, ka visa sniegtā informācija atbilst patiesībai. Apliecinu, ka esmu piekritis /-usi savu un sava bērna personas datu 
apstrādei un uzglabāšanai nometnes vajadzībām SIA “Brazīlija” datu bāzē ar mērķi nodrošināt pakalpojumu.  

Vārds, uzvārds   
Tālrunis   
E-pasts   
Datums   

Uzmanību!  
Lūdzu, aizpildīt anketu uzmanīgi un pārbaudīt vēlreiz pirms iesniegšanas! Informācija ir svarīga, lai mēs spētu nodrošināt vislabākos apstākļus 
Jūsu bērnam! Anketu sūtīt elektroniski uz e-pastu monta@brazil.lv vai iesniegt Pludmales centrā „Ruukki” vismaz 2 dienas pirms nometnes apmeklējuma! 
Paldies! 

mailto:monta@brazil.lv
http://www.pludmalescentrs.lv/
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