
 INFORMĀCIJA! 
 
Vasaras nometne VALDEMĀPILS vidusskolā Skolas ielā 3,Talsu novads no 08. 08. – 19. 08. 2017. 12 
dienas. Ierašanās ar autobusu 08.08. ko organizē deju skola. Pulcēšanās pl.9:00. Daugavpils ielā 62/66. 
Info: tālr. 29403031 – Ligita  
Līdzi: 

Ø Medicīniskā izziņa ar norādi nometnei, pošu pase vai kopija, visiem vecuma dejotājiem, obligāti!!! 
Ø Personīgās higiēnas lietas: ziepes, zobu pasta, zobu birste, šampūns, dvieļi, ķemme, matu gumijas 
Ø Deju tērpi nodarbībām: 

Zēniem: garās auduma bikses (džinsas neder) T – krekli, krekli.(3 gr.zēniem šorti) 
Meitenēm: svārki ST dejām un LA dejām, topiņi. 

Ø Pietiekošā daudzumā zeķes, deju apavi, kuri nav par mazu, sporta apavi sporta nodarbībām, čības, 
maisiņi kur ielikt deju apavus,  

Ø Vingrošanas paklājiņš vai sedziņa, sporta tērps. 
Ø Drēbes siltam un aukstam laikam (lietussargs!). 
Ø Leikoplāksteri, vitamīni, citi medikamenti, kuri jālieto patstāvīgi, jābrīdina nometnes vadītāja par to 

lietošanu 
Ø Spēles, bumba, badmintons, mīļmantiņas u.c. brīvā laika nodarbēm, peldēšanās kostīmi(roku 

peldaproces) 
Ø Gultas veļa (segu, spilvenu nevajag). 
Ø Koncerts 19.08.pl. 11:30 ar stilizētiem deju tērpiem ( maziem dejotājiem),  
Ø Nauda personiskām vajadzībām. 
Līgumu un aptaujas anketu nodot līdz 09. jūnijam 2017.   
Pirmā iemaksa līdz 09.06. 2017. 50% no pilnās summas.( 1 diena = 33 Eiro) 
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