Pasaules latviešu jaunatnes semināra “2×2” dalībnieka noteikumi un atbildības
Norises laiks: 26.06.2019.- 03.07.2019.
Vieta: “Camp Saulaine”
Ar šo apliecinu, ka laika posmā no 2019. gada 26. jūnija līdz 2019. gada 03. jūlijam vēlos piedalīties
Pasaules latviešu jaunatnes semināra “2×2” programmā Kanādā (turpmāk – Programma).
Esmu informēts/a, ka Pasaules latviešu jaunatnes semināra (turpmāk - Seminārs) aktivitāšu realizācijas laikā apņemos izpildīt visas pasniedzēju prasības attiecībā uz drošības tehniku, aktivitāšu
norisi, kā arī apņemos ievērot “Camp Saulaine” iekšējās kārtības noteikumus.
Esmu informēts/a, ka man ir saistoši Semināra organizatoru, pasniedzēju, “Camp Saulaine” personāla norādījumi, rīkojumi attiecībā uz Semināra aktivitātēm, tā norisi, kā arī uzturēšanās “Camp
Saulaine” noteikumiem.
Dalībnieku uzvedība, neievērojot vai ignorējot šīs prasības, var būt saistīta ar risku dalībnieka
veselībai. Visu atbildību par savu veselības stāvokli un ﬁzisko sagatavotību uzņemos uz sevi.
Esmu informēts/a un piekrītu, ka Semināra laikā uzņemtās fotogrāﬁjas, videomateriāli un rakstiska informācija var tikt izmantota publikācijās internetā un medijos Semināra popularizēšanas
nolūkos.
Esmu informēts/a, ka pēc Kanādas un Ontario likumiem neatļautu vielu ievešana, glabāšana,
lietošana, izplatīšana “Camp Saulaine” ir stingri aizliegta.
Esmu informēts/a, ka Semināra dalībniekiem ir aizliegts “Camp Saulaine” ievest, glabāt alkoholu.
Esmu informēts/a, ka, ja izmantojot alkoholisku vai citu pēc Kanādas un Ontario likumiem atļautu vielu semināra laikā atkārtoti kavēju nodarbības vai negatīvi ietekmēju dalībniekus un vadību,
man lūgs atstāt semināru un neatgriezties “Camp Saulaine” teritorijā līdz semināra noslēgumam.

Atteikšanās un Atbrīvošana no Atbildības Pasaules latviešu jaunatnes seminārā
2×2, kas norisināsies Kanādā no 2019. gada 26. jūnija līdz 2019. gada 03. jūlijam
1. Es saprotu, ka šīs Atteikšanās un Atbrīvošanas no Atbildības izpilde ir priekšnoteikums dalībai Programmā. Es saprotu, ka var pastāvēt riski un briesmas, kas raksturīgi dalībai šajā Programmā.
2. Es saprotu, ka priekšnoteikums dalībai Programmā ir visu risku uzņemšanās, visu Programmas vadītāju, ag�entu, darbinieku, pilnvaroto personu, pārņēmēju, darbuzņēmēju, pārdevēju (un viņu pārstāvju),
ag�entūru, sponsoru, amatpersonu un brīvprātīgo, Programmas koordinatoru, “Camp Saulaine”, iesaistīto kopienu un klubu un visu valdību un valsts vienību (kopīgi ”Atbrīvotās Puses”) atbrīvošana no atbildības un zaudējumiem.
3. Ar šo Atteikšanos un Atbrīvošanu no Atbildības es iepriekš apņemos atbrīvot no atbildības Atbrīvotās
Puses, atteikties par labu Atbrīvotajām Pusēm no manām tiesībām un garantēt Atbrīvoto Pušu nesodāmību, aizstāvēt un aizsargāt Atbrīvotās Puses no zaudējumiem saistībā ar jebkurām izmaksām,
izdevumiem, parādiem vai zaudējumiem, t. sk. saprātīgiem advokātu honorāriem un izdevumiem, kas
saistīti ar izmeklēšanu vai aizstāvību tiesā sakarā ar jebkādām pretenzijām (kopā ”Zaudējumi”), kas radušies sakarā ar dalību Programmā un tādā mērā, ka šie Zaudējumi ir saistīti ar pretenzijām, kas izriet
no Atbrīvoto Pušu darbībām vai sakarā ar jebkuru citu Atbrīvoto Pušu rīcību, nolaidību vai citādi.
4. Es saprotu un piekrītu, ka šī Atteikšanās un Atbrīvošana no Atbildības ir saistoša maniem mantiniekiem,
pilnvarotām personām un juridiskajiem pārstāvjiem.
5. Es saprotu, ka esmu pilnībā atbildīgs par savu veselību un drošību, un es apliecinu, ka esmu ﬁziski
spējīgs piedalīties šajā Programmā un pabeigt to, un man nav veselības traucējumu, kas kavē manu
dalību šajā Programmā.
6. Es piekrītu, ka Programma un tās darbuzņēmēji, ag�entūras un sponsori izmantos manu vārdu un attēlu
saistībā ar vispārējo mārketinga materiālu Programmu jebkādiem mērķiem, kas saistīti ar reklāmu vai
pasākuma veicināšanu pasaules mērogā visos plašsaziņas līdzekļu veidos tagad un uz visiem laikiem.
7. Ja jebkura no šīs Atteikšanās un Atbrīvošanas no Atbildības daļa ir tiesiski atzīta par spēkā neesošu,
ir atceļama vai nav piemērojama jebkādu iemeslu dēļ, tad šīs Atteikšanās un Atbrīvošanas no Atbildības daļa turpmāk ir atdalāma no pārējām, un tās spēkā neesība, nederīgums vai nepiemērojamība
neietekmē pārējo Atteikšanās un Atbrīvošanas no Atbildības daļu spēkā esību, ietekmi, izpildāmību vai
interpretāciju. Strīdi, kas izriet no šīs Atteikšanās un Atbrīvošanas no Atbildības, ir izšķirami Kanādas
tiesās, piemērojot Kanādas un Ontario likumus.
8. Es rūpīgi izlasīju šo Atteikšanos un Atbrīvošanu no Atbildības un pilnībā saprotu tās saturu.
9. Esmu brīdināts, ka šī ir Atteikšanos un Atbrīvošanu no Atbildības, un tā nodibina tiesiskas attiecības
starp mani un iepriekš minētām personām un organizācijām, un es parakstu, ka piekrītu šim dokumentam no brīvas gribas.

