
XXV SAULKRASTI JAZZ 2023
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1. Bez atļaujas kategoriski aizliegts: 
● atstāt nometnes teritoriju; 
● atstāt meistarklašu norises vietu. Nometnes laikā jāievēro visus nometnes vadītāju

norādījumus un rīkojumus – gan uzturoties nometnes teritorijā, gam tās apkārtnē. 
0. Jāievēro drošības tehnika:

● aizliegts lietot teltīs sērkociņus, dedzināt sveces;
● ja pamanāt dūmus vai degšanu nekavējoties pametiet telpas, nemēģiniet iekštelpās satikt

draugus vai audzinātājus;
● izsauciet ugunsdzēsēju komandu pa tālruni 01 vai 112;
● evakuācijas plāns atrodas pie katra numura durvīm viesnīcā;
● peldēšanās notiek tikai nometnes programmas noteiktajā laikā;
● peldvietā ir jāievēro peldēšanās noteikumi — peldēt atļauts tik tālu, lai jebkurā brīdī ar kājām

iespējams sasniegt zemi;
● rūpēties par savu un citu drošību visu nometnes laiku.

0. Ievērot personīgo higiēnu, kārtību un tīrību.
0. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsties pie nometnes

vadītāja,  kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka utt.) seko
nometnes vadītāja norādījumiem. 

0. Laikā ierodies uz visām nodarbībām. Ja ir kāds iemesls, kādēļ tā nerīkojies, obligāti jāinformē par
to vadītāji. 

0. Nometnes laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas, smēķēt. 
0. Nometnes nakts miers tiek noteikts no 24.00 līdz 8.00, tajā laikā jāatrodas savā guļvietā un

jāievēro klusums.
1. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus, virzoties pa apdzīvotām vietām un ceļiem.
0. Saudzīgi izturies pret apkārtējo dabu un nometnes teritorijā esošo inventāru:

● dalībnieks gādā par zaudējumu novēršanu Saulkrasti Jazz festivālam un neveic darbības, kas
tieši vai netieši var radīt zaudējumus Saulkrasti Jazz festivālam;

● dalībnieks rūpējas par Saulkrasti Jazz festivāla prestižu;
● telšu pilsētiņā uzturēt tīrību un kārtību, aizbraucot sakārtot savas telts teritoriju.

0. Par bojāto inventāru, telpu, iekārtu, mūzikas instrumentu u.c. bojājumiem, t.sk. viesnīcai nodarīto
kaitējumu tiek piedzīta maksa trīskāršā apmērā!

0. Izejot no viesnīcas numura atslēga jānodod viesnīcas administratoram.
0. Par naudu un vērtslietām, kas atstātas viesnīcas numurā, viesnīca neatbild. Lūdzam izmantot seifu

viesu uzņemšanas nodaļā.
0. Jūsu drošības nolūkos viesi numurā var uzturēties līdz plkst. 21.00.
0. Viesnīcas numura inventāru (t.sk. segas, palagus, dvieļus) neizmantot ārpus viesnīcas.
0. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, nometnes organizētājam ir tiesības

pārkāpēju atskaitīt no nometnes dalībnieku saraksta.
0.  Atskaitīšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem iepazinos un apņemos tos pildīt.

_____________________ / _____________________
paraksts vārds, uzvārds
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