
Pasākuma  

DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI. 

Parakstoties Sporta dienas Ulbrokā pasākuma Reģistrācijas lapā, dalībnieks apliecina, ka ir izvērtējis savu veselības 

stāvokļa atbilstību dalībai PASĀKUMĀ un ir iepazinies ar PASĀKUMA Drošības tehnikas noteikumiem. 

Dalībnieks apņemas pasākuma laikā neapdraudēt sevi un citus. Par savu drošību katrs dalībnieks personīgi uzņemas 

pilnu atbildību. 

Apmācību pasākuma norise var tikt fotografēta un/vai filmēta. Foto un/vai video materiāli nepieciešamības 

gadījumā var tikt izmantoti Jūsu uzņēmuma un REĀLS PIEDZĪVOJUMS publicitātes nolūkos. Atrodoties 

pasākuma teritorijā, dalībnieks apliecina, ka tiek informēts un, ka viņam nav iebildumu, ka tiek iekļauts audio 

vizuāla materiāla izveidē par pasākumu. Lai piedalītos biedrības “REĀLS PIEDZĪVOJUMS" organizētajās Sporta 

dienas Ulbrokā uzdevumos/aktivitātēs ir jāiepazīstas ar šiem drošības noteikumiem un jāparakstās Reģistrācijas 

lapā. 

Atrodoties šajā pasākumā un piedaloties aktivitātēs - dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar drošības noteikumiem 

un uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un drošību, kā arī ir atbildīgs, lai paša rīcība un manevri veicot 

sacensību uzdevumus atbilstu viņa spējām. Ja dalībnieks nav pārliecināts, ka spēs izpildīt kādu no uzdevumiem vai, 

ka uzdevuma izpilde nav atbilstoša viņa veselības stāvoklim, tad dalībniekam ir pienākums par to informēt 

pasākuma organizatoru biedrību “Reāls piedzīvojums”, kā arī jebkurā brīdī apturēt esošā uzdevuma izpildi. Ja 

dalībnieks izvēlas pildīt kādu no uzdevumiem, tad uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un iespējamo 

kaitējumu savai veselībai. Dalībniekam ir pienākums pārtraukt jebkuru uzdevumu, ja ir iestājušies dalībniekam 

zināmi apstākļi, kas liecina, ka turpmāka uzdevumu izpilde nav droša. 

Ar savu parakstu dalībnieks apliecina, ka ir vesels un viņam ir atļauts piedalīties sportiskās aktivitātēs telpās un āra 

apstākļos brīvā dabā, kā arī atļauta palielināta fiziskā un emocionālā slodze. Medicīnas personālam un/vai biedrības 

“Reāls piedzīvojums” organizatoru komandai ir tiesības neatļaut jebkuram dalībniekam aktivitātes/uzdevuma 

uzsākšanu vai turpināšanu, ja tiek konstatēti veselību ietekmējoši bīstamības faktori, piemēram, lietots alkohols. 

Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ var palielināties uzdevuma/aktivitātes veikšanas sarežģītība, kas jāņem vērā 

dalībniekiem, pieņemot lēmumu pirms uzdevuma/aktivitātes pārvarēšanas. 

Kategoriski aizliegts bojāt aprīkojumu, priekšmetus un citu inventāru, bez instruktora atļaujas izmantot, regulēt vai 

pārvietot aprīkojumu un inventāru. 

Pasākuma apmeklējums var tikt liegts personai, kuras apmeklējums var apdraudēt kārtību, drošību un atpūtas 

kompleksa higiēnisko stāvokli un/vai kuras uzvedība ir pretrunā ar morāles vai sabiedrībā pieņemtiem uzvedības 

noteikumiem. Pasākuma/Apmācību laikā visiem dalībniekiem kategoriski aizliegts lietot, vai būt alkohola, 

narkotisko, psihotropo vai tml. vielu ietekmē..  

Drošības noteikumu ievērošana nodrošina dalībnieku drošību, tiesību un pienākumu ievērošanu. 

Ierodoties aktivitāšu/uzdevuma, atrakcijas vietā, ir jāuzklausa Pasākuma/Apmācību instruktora  instruktāža, 

uzdevuma izpildes nosacījumi un vērtēšana. 

Aktivitātes/uzdevuma izpildes laikā atļauts veikt tikai instruktora noteiktās un atļautās darbības. 

Pasākuma/Apmācības un uzdevuma laikā neveikt pārgalvīgas, straujas, neprognozējamas darbības ar esošo 

inventāru, un tādas kustības, kas apdraudētu Jūsu un apkārtējo veselību un dzīvību. Ja ir jautājumi vai neskaidrības 

par kādu uzdevumu – dalībniekam jājautā pirms uzdevuma izpildes. Katram uzdevumam tiks dots noteikts laiks, 

attālums, darbības lauks vai citi ierobežojumi, kuros ir jāiekļaujas, izpildot uzdevumu. 

Katrs Pasākuma/Apmācību pasākuma dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, mantu un dzīvību. 

Sporta dienas laikā atbildību par bērnu veselību un drošību uzņemās bērna vecāki vai aizbilstamās personas. 

Dalībnieks atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas 

vai prasības pret pasākuma organizatoru biedrība “Reāls piedzīvojums” un teritorijas īpašniekiem, un citiem 

dalībniekiem par apmācību pasākuma laikā gūtiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem, ja tas nodarīts 

vai radies šo Drošības noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā. 


