Skautu un gaidu ziemas sagaita
“Baltais vilks 2020”
Info lapa - VIENĪBU PRIEKŠNIEKIEM un visiem
vad. un v.v.
Labdien!
Tuvojas skautu un gaidu ziemas nometne “Baltais Vilks 2020”!
Informācija vadītajiem, lai veiksmīgāk var koordinēt savas vienības līdzdalību BV2020.
1. Reģistrācija –
a.
aizpildot vienības reģistrācijas (ekseļa) tabulu, nosūtot uz info@skauti.lv līdz
09.12.2019.
b.
Samaksājot dalības maksu par nometni uz LSGCO kontu- norādīts info lapā (bijušais
BJAM konts).
c.
ņemot līdzi uz nometni dalībnieku anketas, līgumus ar vecākiem, medicīnas izziņas;
d.
Brīvprātīgo līgumus ar sevi un citiem savas vienības brīvprātīgajiem, soda reģistra
izziņas vai apliecinājumus. .
2.
Sadzīve un vienības ekipējums:
a) Nometnes sadzīve:
- Dzīvošana notiks pa vienībām. Nometnes organizatori nodrošinās malku un briketes.
Mazākas vienības tiks apvienotas.
- Dzīvošana notiks apkurināmajās zviedru armijas tipa teltīs.
- Ekipējums un inventārs. Vienībām ir jānodrošina virtuves ekipējums. Ja vienībai ir sava telts,
var paši arī ņemt līdz savu apkurināmo telti.
- Būs pieejamas pārvietojamās tualetes un dzeramais ūdens. Dalībnieku personīgai higiēnai
iesakām līdz ņemt mitrās salvetes.
- Ēst gatavošana. Notiks pa vienībām (apvienotajām vienībām) uz sevis iekārtota pavarda.
Vienībām līdzi ir jāņem hermētiski noslēgta pārtikas kaste (vai pat 2vas) .
Rezumē: vienībai līdzi ir jāņem:
- Pavardam nepieciešamās lietas – katli, koplietošanas trauki.
- 1-2 Kastes ar vāku pārtikai
3) Drošības noteikumi – un līgums tiks publicēts LSGCO plauktā nākamās nedēļas sākumā,
kā arī izsūtīts epastos.
5) SARAKSTI:
Dokumentiem ir jābūt saliktiem katram dalībniekam savā kabatiņā (anketa augšpusē,
līgums, med.izziņa.), vienībai kopumā – 2-3 sarakstu veidlapas: Excel tur ir 3 “sheeti”
1 . PIRMS nometnes, vienības pieteikums
2. Uz nometni, kur ir atzīmēts, ka visi dokumenti. Šī lapa kalpos arī kā PARAKSTU
lapas - būs jāparaksta uz vietas par dalību un drošības noteikumiem

3. Rīgas skolnieki/studenti, Rīgā dzīvojošie - lūdzu norādīt papildus info, ja kāds no jūsu
vienības dalībniekiem dzīvo un / mācas Rīgā.
6)

Programma - ievads ir info lapā nr.1

- Kā allaž būs nepieciešama jūsu palīdzība dažās programmas sadaļās. Par to vēl informēsim
precīzāk tuvāk pasākumam.
7) Atlaide veikalā “Ceļotājs”
Visiem nometnes dalībniekiem un brīvprātīgajiem ir iespēja iegādāties nepieciešamo
personīgo (vai vienības) ekipējumu veikalā “Ceļotājs” Rīgā, Brīvības ielā 155, ar 25% atlaidi.
Pieejot pie kases, jums jāsaka “Man ir parole atlaidei skautu un gaidu nometnei. Parole
ir BALTAIS VILKS 2020. ( Strēlnieku Laiks)
8) autobusi no/uz Rīgas vai Valmieras tiks nodrošināts tikai tiem dalībniekiem, kuriem tas ir
norādīts vienības pieteikuma tabulās. Maršrutos:
Valmiera - Kocēni - Ložmetējkalns - Valmiera
Rīga- Ložmetējkalns - Rīga
Papildus informācijas nepieciešamībai vērsties rakstot uz info@skauti.lv, vai zvanot 27852614.
Baltais Vilks 2020 organizatori

