LATVIJAS UNIVERSITĀTES
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTES
LAIVU BRAUCIENA “ĢEORALLIJS” NOLIKUMS
Saturs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
LAIVU BRAUCIENA NORISE
PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSAS
PAPILUS PAKALPOJUMI
KOPSAVILKUMS PAR MAKSĀJUMU VEIKŠANU
KONTAKTI

Laivu braucienu organizē Latvijas universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes Studentu pašpārvalde.
Laivu brauciena sākums – Piektdien, 12.aprīlī, plkst. 9:00 (Karte)
Laivu brauciena beigas - Svētdien, 15.aprīlī, plkst. ~18:00 (Karte)

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Par pilntiesīgu laivu brauciena (Ģeorallija) dalībnieku tiek uzskatīts tikai cilvēks,
kas ir veicis dalības maksas apmaksu pilnā apmēra līdz pasākuma sākumam vai
piedalās pasākuma organizēšanā. Dalību pasākumā apliecina auduma aproce, ko
izsniedz organizatori. Ja pasākuma norises vietā atrodas persona bez aproces (un šī
persona nav ziņojusi organizatoriem, piemēram, par aproces nozaudēšanu), tā tiks lūgta
atstāt pasākuma norises vietu vai veikt dalības maksas apmaksu. Tiem, kas brauks uz
pasākuma norises vietu ar LU ĢZZF SP organizēto autobusu, aproces tiks iedotas pie
iekāpšanas autobusā, bet pārējiem – pasākuma norises vietā.
1.2. Dalībnieks apņemas pasākuma laikā izpildīt organizatoru un tehniskā personāla
dotos norādījumus un drošības instrukcijas.
1.3. Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savu dalību laivu braucienā jebkādu
iemeslu dēļ. Dalībniekam pašam ir jānodrošina transports prom no pasākuma vietas.

1.4. Ja dalībnieks pārtrauc savu dalību pasākumā, dalībnieka pienākums ir par to
nekavējoties informēt pasākuma organizatorus. Pārtraucot savu dalību pasākumā,
dalības maksa dalībniekam netiek atmaksāta.
1.5. Laivu brauciena dalībnieks apņemas ievērot Ceļu satiksmes noteikumus, kā arī
Latvijas Republikas vispārējos noteikumus.
1.6. Laivu brauciena dalībnieks apņemas palīdzēt jebkuram citam grūtībās nonākušam
laivu brauciena dalībniekam, kā arī nekavējoties ziņot pasākuma organizatoriem, ja tiek
novērots, ka kādam no laivu brauciena dalībniekiem radušās akūtas veselības
problēmas.
1.7. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikuma saturu.
1.8. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā.
1.9. Dalībniekiem ar cieņu jāizturas pret apkārtējo vidi. Atkritumi jāizmet tam
paredzētajās vietās. Katru vakaru (iespēju robežās) pie katra ugunskura tiks iedots
atkritumu maiss. No rīta dalībnieku pienākums ir atkritumu maisus novietot pie
ugunskura vienuviet un novākt savu apmetnes vietu.
1.10. Par dalībnieku izdarītajiem pārkāpumiem organizatori neuzņemas atbildību.
1.11. Veicot dalības maksas apmaksu, dalībnieks piekrīt, ka laivu brauciena laikā
uzņemtās fotogrāfijas un videomateriāli var tikt publicēti un izmantoti reklāmas
nolūkos.
1.12. Aizpildot reģistrācijas anketu, dalībnieks piekrīt, ka viņa iesniegtā informācija
tiks izmantota laivu brauciena reģistrācijas sistēmā.
1.13. Laivu brauciena dalībnieki uzņemas atbildību par savām mantām. Pēc pasākuma
organizatori publisko atrastās mantas savā Facebook lapā. Organizatoriem nav
pienākums glabāt aizmirstās / nozaudētās mantas ilgāk par 1 mēnesi pēc pasākuma - ja
mantām neviens neatnāk pakaļ un tās ir derīgas organizēšanas vajadzībām, tās pāriet
SP īpašumā.
1.14. Veicot pārskaitījumu par dalību laivu braucienā, dalībnieks apstiprina, ka ir
iepazinies ar pasākuma nolikumu un apņemas to ievērot.
1.15. Ģeorallija organizatori neorganizē un neuzņemas atbildību par dalībnieku
automašīnu pārdzīšanu.
1.16. Katrs pasākuma dalībnieks saņems aproci, kas apliecinās dalību un transporta
veidu. Ja dalībniek
1.17. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli. Dalībnieks
pats izvērtē savas spējas turpināt dalību laivu braucienā un atbild par personisko drošību
un veselības stāvokli. Dalībnieks apņemas necelt pretenzijas pret pasākuma
organizatoriem par gūtajām traumām, kas radušās savu spēju pārvērtēšanas, apstākļu
neizvērtēšanas, savas nevērības vai pieredzes trūkuma dēļ.

2. Laivu brauciena norise
2.1. Laivu brauciena norises vietā dalībnieki ierodas 12.04., no plkst. ~20:00 - 22:00
•

23:00 - Atklāšanas ugunskurs

2.2. Piektdiena, 13.04.:
•
•

11:00 - Dragreiss;
11:00-13:00 - Laivu saņemšana, izbraukšana (pēc 13:00 laivas netiks
vairs izsniegtas);
• ~22:00 - Piektdienas autobusa ierašanās 2.nometnē;
2.3. Sestdiena, 14.04.:
•
•
•

No 10:00 – 11:00 - Laivu izsniegšana (pēc 11:00 laivas netiks vairs
izsniegtas);
10:00 - 12:30 - Zarainais airis
10:00 - 13:00 - Ātrumposms starts

2.4. Svētdiena, 15.04.:
•
•
•
•

09:00 - 10:30 - Nomināciju lapiņu aizpildīšana
11:00 - Alpīnais futbols
12:00 - Apbalvošana
No 12:30 - Izbraukšana uz finišu

*Pasākuma norises laikā, organizatori var mainīt programmu.

3. Pieteikšanās un dalības maksas
3.1. Laivu braucienam var pieteikties tikai un vienīgi internetā (Info centrā varēs tikai
apmaksāt dalību), aizpildot pieteikšanās anketu, kas pieejama geografumafija.lv, no
26. marta līdz 10. aprīlim, un samaksājot dalības maksu.
3.2. Dalības maksu pilnā apmērā jāsamaksā līdz 10. aprīlim, lai personas dalība tiktu
apstiprināta pasākumā.
3.3. Par Ģeorallija “Rīva” pilntiesīgu dalībnieku uzskatāma persona, kas norādītajā
termiņā veikusi dalības apmaksu pilnā apjomā, kā arī iepazinusies ar pasākuma
nolikumu un aizpildījusi pieteikuma anketu.
3.4. Tāpat kā iepriekšējos gados, pirmais maksātājs (tikai Info centrā) saņems Ģeorallija
kreklu bez maksas.
Dalības maksa:
•
•
•

Ģeotautai (bakalauri, maģistranti, doktoranti, absolventi) - 7 EUR
Biedrības “Ģeogrāfu mafija” biedriem - 6 EUR
Ģeodraugiem (tie, kas nepārstāv LU ĢZZF, bet draudzējas ar ģeotautu) - 8 EUR

3.5. Ja pasākuma dalībnieks uz pasākuma norises vietu dodas ar savu automašīnu, tam
pieteikšanās anketā jānorāda automašīnas numura zīmi. Katrai automašīnai tiks
izsniegta caulaide. Ja automašīna nebūs reģistrēta pieteikuma anketā, to nedrīkstēs
novietot nometņu teritorijās.

4. Papildus pakalpojumi
4.1. Laivu noma
Turpinot sadarbību ar laivu nomu “Mučas” piedāvājam uz pasākuma norises laiku
nomāt laivas. Laivas tiks nogādātatas dalībnieka laivošanas sākuma punktā un tiks
pieņemtas laivu brauciena finišā pie upes. Laivas iespējams pasūtīt aizpildot kopējo
pieteikuma anketu, kas atrodama geografumafija.lv. Laivu pasūta tikai viens ekipāžas
dalībnieks, noradot anketā nepieciešamo informāciju. Laivu brauciena dalībnieki ir
finansiāli atbildīgi par laivas/vestes, aira bojājumiem vai nozaudēšanu.
Pieteikšanās laivām - līdz 08.04.!
Pieejamās laivas un cenas:
•
•
•

Piepūšamā laiva "BUSH Amata" 2+1 vietas (ērti divatā) - 33 EUR
Piepūšamā laiva "DULKAN Raft 330" 3+1 vietas (ērti trijatā) - 38 EUR
Kaijaks “VISTA” 2 vietas – 38 EUR

Apmaksu par laivu nomu jāpārskaita uz “Ģeogrāfu mafijas” bankas kontu, kas norādīts
nolikuma beigās vai Info centrā pie I. Baltmanes. Apmaksa jāveic līdz 08.04.! Ja
noteiktajā termiņā apmaksa par laivas nomu netiks saņemta, laiva netiks rezervēta.
Ģeorallija norises vietā, pēc laivām jāierodas (“jāizčeko”, tas nenozīmē, ka uzreiz
jābrauc prom) noteiktajos laikos •
•

Piektdien: No 11:00-13:00
Sestdien: No 10:00-11:00

Ja noteiktajos laikos laiva netiks izņemta, tā tiks aizvesta prom.

4.2. Autobusi
Studentu pašpārvalde nodrošina uz pasākuma norises vietu maksas autobusus sekojošos
laikos:
Turp
Ceturtdien, 12.04.:
•
•
•

16:00, Ugunsdzēsības depo Akmeņu ielā -> 1. nometne
18:00, Ugunsdzēsības depo Akmeņu ielā -> 1. nometne
18:00, Ugunsdzēsības depo Akmeņu ielā -> 1. nometne

Piektdien, 13.04.:
•

18:00, Kronvalda parks -> 2. nometne

Atpakaļ
Svētdien, 15.04.:
•
•
•

17:00, Ģeorallija finišs -> Kronvalda parks
18:00, Ģeorallija finišs -> Kronvalda parks
18:30, Ģeorallija finišs -> Kronvalda parks

Vietu skaits autobusos ir ierobežots! Lūdzam pieteikties autobusam savlaicīgi. Līdzko
tiks sasniegts maksimālais pasažieru skaits autobusā, uz konkrēto autobusu pieteikties
nebūs vairs iespējams. Apmaksa par autobusu jāveic uz “Ģeogrāfu mafijas” bankas
kontu, kas norādīts nolikuma beigās vai Info centrā pie I. Baltmanes. Ja nebūsim
saņēmuši samaksu par autobusu līdz izbraukšanas brīdim, būs jāuzrāda bankas izdruka
par veikto apmaksu (lai pierādītu maksājumu).
Maksa par autobusu:
•
•

Piesakoties iepriekš - 12 EUR (abos virzienos), vienā virzienā - 6 EUR
Maksājot uz vietas pie autobusa - 15 EUR (abos virzienos)

Pie iekāpšanas autobusā, dalībniekiem būs jāuzrāda dalībnieka aproces.

Kopsavilkums par maksājumu veikšanu
1. Pieteikties Ģeorallijam, pasūtīt laivu un pieteikties autobusam iespējams tikai
aizpildot reģistrācijas anketu, kas pieejama mājaslapā www.geografumafija.lv.
2. DAC Info centrā ir iespējams tikai apmaksāt dalību, autobusu un laivu nomu.
Pieteikties var tikai elektroniski.
3. Maksājot skaidrā naudā, pie kopējās maksājuma summas (dalība, autobuss,
laivu noma), tiek pierēķināts +1 Eur
4. Apmaksu iespējams veikt 2 veidos:
•
•

Ar pārskaitījumu
Skaidrā naudā DAC Info centrā

5. Rekvizīti pārskaitījumam:
Biedrība “Ģeogrāfu mafija”
Reģ. Nr. 40008081870
Konts LV77UNLA0050020426695
Maksājuma mērķī norādīt par ko tiek maksāts (dalībnieka vārds, uzvārds - dalība,
autobuss, laivas).
KONTAKTI
Jautājumu, neskaidrību gadījumā sazināties:
info@geografumafija.lv
Rallija direktors: Ričards Stibe - 29224413
Dalībnieku koordinatore/laivu noma: Estere Tamma - 25123803
www.geografumafija.lv

