Līgums ar CIEE par atbrīvošanu no atbildības, dalību Programmā un saistošu šķīrējtiesas
procesu
Šī veidlapa ir svarīga. Tā ietver noteikumus un nosacījumus, kā arī atbrīvo CIEE no atbildības. Šī
veidlapa OBLIGĀTI jāparaksta ikvienam dalībniekam, kurš ir vecāks par 18 gadiem, un to skolēnu
vecākiem vai aizbildņiem, kuriem vēl nav 18 gadu.
Es saprotu un piekrītu, ka šī vienošanās ir saistošs līgums starp apakšā parakstījušos personu un CIEE. CIEE
ietver Starptautiskās izglītības apmaiņas padomi, tās īpašniekus, vadītājus, amatpersonas, darbiniekus un
ar to saistītās personas.
Atteikšanās no tiesībām
CIEE nenodrošina preces un pakalpojumus Jūsu programmai, ja Jūs neesat štata direktors vai cits
darbinieks, tostarp, piemēram, mājas, dzīvokļa vai citas dzīvesvietas nodrošināšanu vai nodošanu
īpašumā vai kontrolē, aviosabiedrību, kuģu vai citu transporta veidu uzņēmumu, vietējo operatoru, vīzu
sagatavošanas pakalpojumus, izvēles ekskursiju nodrošināšanu vai organizēšanu, ēdināšanu vai izklaides
pasākumus utt. Minētās fiziskās un juridiskās personas ir neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji. Līdz ar to
CIEE neatbild par šādas fiziskas vai juridiskas personas vai jebkuras trešās personas neuzmanīgām vai
tīšām darbībām vai bezdarbību. CIEE neatbild par, bez ierobežojuma, jebkuriem miesas bojājumiem,
zaudējumiem vai kaitējumu personai vai īpašumam, nāvi, kavējumiem vai neērtībām, kas radušās
saistībā ar jebkurām precēm vai pakalpojumiem, ja to cēlonis vai iemesls ir, bez ierobežojuma,
nejaušība, nepārvarama vara, valsts iestāžu rīcība, karadarbība vai nemieri, dumpis vai sacelšanās, streiki
vai cita darbinieku rīcība, noziedzīgas vai teroristiskas, vai ar terorisma draudiem saistītas darbības, vietu
nepietiekamība naktsmītnēs vai zemāka to kvalitāte, mājas, dzīvokļa vai citas mītnes strukturālas vai cita
veida nepilnības (vai to apkures sistēmas, santehnikas, elektroapgādes vai strukturālas problēmas),
mehāniskas vai cita veida lidaparāta vai cita transportlīdzekļa problēmas vai transportlīdzekļa laicīga vai
droša neierašanās vai neizbraukšana, riski, kas saistīti ar dzīvniekiem, kukaiņiem, kaitēkļiem vai to
kodumiem, sanitāras nepilnības, saindēšanās ar pārtiku, epidēmijas vai to draudi, slimības, medicīniskās
palīdzības nepieejamība vai slikta tās kvalitāte, evakuācijas grūtības medicīniskā vai citā ārkārtas situācijā
vai cits no CIEE tieši neatkarīgs iemesls.
Kompensācijas klauzula
Piekrītu kompensēt CIEE un neizvirzīt pret to nekādas prasības un zaudējumu atlīdzības pieprasījumus,
kas saistīti ar prasībām, kas celtas pret CIEE par Dalībnieka nodarītā kaitējuma vai zaudējumu atlīdzību,
un atlīdzināt CIEE izdevumus, kas tai radušies no prasībām, kas celtas pret CIEE laikā, kad Dalībnieks
piedalās Programmā, atrodas CIEE telpās vai izmanto CIEE resursus, pakalpojumus un iekārtas, vai kas
būtu pamatoti ar jebkādu fizisku vai garīgu traucējumu medicīniskās aprūpes vai ārstniecības saņemšanu
utt., ieskaitot, bez ierobežojuma, prasības, kas pamatotas ar Dalībnieka nevērību, dauzonīgu uzvedību,
CIEE noteikuma pārkāpumu, tīšu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu.
Ceļojumi uz ārvalstīm un riska uzņemšanās
Ceļošana pa valstīm, kurās darbojas CIEE programmas, var atšķirties no ceļošanas Dalībnieka mītnes
valstī. Programmas valstīs, kurās darbojas CIEE, var būt saistītas ar neērtībām un risku, ieskaitot, bez
ierobežojuma, dabas katastrofas, ģeogrāfiskos un klimatiskos apstākļus, atšķirīgus higiēnas standartus,
ar infrastruktūru saistītas problēmas (piemēram, ceļu remontdarbus, transporta kavēšanos un
naktsmītnes), nemierus, vandālismu, noziegumus, politisko nestabilitāti un terorismu.
Demonstrācijas, gājieni un protesti
Daudzās valstīs regulāri notiek demonstrācijas, gājieni, protesti un līdzīgi sarīkojumi. CIEE dalībniekiem ir
aizliegts aktīvi piedalīties šādos pasākumos.

Papildus tam CIEE var norādīt, ka dalībniekiem ir aizliegts konkrētus pasākumus arī novērot, un šādā
gadījumā dalībniekiem aizliegts ierasties attiecīgajā pasākumā vai novērot tajā notiekošo. Visos
gadījumos šādu pasākumu novērošana un/vai atrašanās tajos vai to tuvumā neatkarīgi no tā, vai uz tiem
attiecas CIEE brīdinājumi vai norādījumi, rada miesas bojājumu, nāves un/vai īpašuma bojājumu risku.
Līdz ar to vienīgi pats dalībnieks uzņemas atbildību par minēto pasākumu novērošanu, ierašanos vai
piedalīšanos tajos. Piekrītu, ka CIEE neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas radušās no tā, ka es
atrodos šādā pasākumā vai tā tuvumā, vai piedalos tajā.
Medicīniskie pakalpojumi un ārstniecības iestādes var nebūt ērti pieejami Programmas laikā vai kādā tā
daļā un, pat tad, ja tie ir pieejami, to kvalitāte var neatbilst Dalībnieka mītnes valstī pieejamajiem.
Dalībnieks var nonākt saskarsmē ar lipīgām un potenciāli smagām vai nāvējošām slimībām, ieskaitot, bez
ierobežojuma, gripu, saaukstēšanos, meningītu un masalas, vai apdraudēt citus ar tām.
Dalībnieks var arī saskarties ar risku ceļošanas laikā (ieskaitot, bez ierobežojuma, autobusus, vilcienus,
automobiļus, taksometrus, lidmašīnas un divriteņus), atrodoties lielās cilvēku grupās (ieskaitot, bez
ierobežojuma, muzejus, festivālus, mūzikas koncertus, sporta pasākumus utt.), kā arī saskarties ar
riskiem, ārstējot fiziskas vai psiholoģiskas problēmas.
Dalībnieks pilnībā uzņemas risku par miesas bojājumiem, nāvi, emocionālu kaitējumu, īpašuma
bojājumiem, neērtībām un/vai zaudējumiem, kas radušies minēto risku dēļ.
Tiesības noraidīt, uzņemt, izslēgt un paturēt
CIEE patur tiesības uzņemt vai noraidīt jebkuru personu kā jebkuras programmas dalībnieku jebkurā
laikā pirms programmas sākšanās vai programmas laikā, vai izslēgt jebkuru dalībnieku no programmas, ja
viņš nav ievērojis kādu no šā līguma noteikumiem, ja, pēc CIEE domām, personas turpināta dalība vai
iesaistīšanās programmā rada risku šīs personas veselībai, trešo personu veselībai un drošībai vai
programmas atmosfērai vai tās integritātei.
CIEE ir ieinteresēta saglabāt tās programmu specifiku, kas paredz skolēnu diskusijas, savstarpējo
komunikāciju un starpkultūru sapratni. To, vai Dalībnieka pieteikums tiks apstiprināts, noteiks CIEE
viedoklis par Dalībnieka vecumu, veselības stāvokli, labklājību, spējām un briedumu un/vai to, vai
dalībnieks varētu radīt risku citu dalībnieku izglītošanās procesam programmā un/vai Dalībnieks varētu
gūt pilnvērtīgu labumu no dalības programmā.
Ja Dalībnieks tiek izslēgts no Programmas vai brīvprātīgi izstājas no Programmas pirms tās beigām,
samaksātā nauda netiek atmaksāta, izņemot, ja CIEE atceļ Programmu, un šādā gadījumā atmaksa notiek
A pielikumā noteiktajā kārtībā.
Veselības stāvoklis/aprūpe
Apliecinu, ka mans veselības stāvoklis ir labs un ka man nav nekādu fiziskās vai garīgās veselības
traucējumu, kas apdraudēs vai kaitēs man, citiem dalībniekiem vai trešajām personām.
Vienīgi Dalībnieks atbild par medicīnisko aprūpi pirms piedalīšanās Programmā, Programmas laikā un
pēc Programmas beigām, ieskaitot, bez ierobežojuma, nepieciešamo medikamentu, vakcīnu un cita
veida medicīniskās aprūpes un ārstniecības līdzekļu nodrošināšanu un lietošanu. Dalībnieks piekrīt
konsultēties ar ārstu, kurš ir kompetents ceļojumu medicīnas, vakcinācijas un infekciozo/tropu slimību
jomā, pirms došanās ceļā Programmas ietvaros.
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Gadījumos, kad nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, CIEE centīsies nodrošināt, lai tiktu
saņemta atbilstoša palīdzība. Tomēr CIEE nekādi negarantē, ka tā varēs nodrošināt efektīvu (vai vispār
jebkādu) neatliekamās palīdzības sniegšanu. Atļauju CIEE un/vai trešajām personām sniegt pirmo
palīdzību vai nodrošināt Dalībniekam medicīnisko aprūpi vai transportēšanu (ieskaitot ātrās palīdzības
transportu) līdz medicīnas iestādei vai slimnīcai, ja, pēc CIEE vienpersoniska ieskata, ir nepieciešami šādi
trešo personu sniegti medicīniski pakalpojumi. Minētās aprūpes vai transportēšanas izdevumus sedz
Dalībnieks.
Šķietamas vai faktiskas epidēmijas (piemēram, bez ierobežojuma, SARS, putnu gripa, saslimšana ar
Ebolas vīrusu utt.) var aizkavēt, izjaukt, pārtraukt Programmu vai panākt tās atcelšanu.
Apdrošināšana
Visiem Dalībniekiem, kuri dzīvo ASV un piedalās Programmā ārpus Savienotajām Valstīm (vai ir
ārvalstnieki un piedalās Programmā Portlendā, Menas pavalstī), CIEE ir iegādājusies ceļojumu
apdrošināšanu. Apdrošināšanas cena ir iekļauta Programmas maksā. Šīs polises segums ir paredzēts, lai
papildinātu privāto apdrošināšanu un nodrošinātu segumu ar došanos ārpus valsts saistītām aktivitātēm.
Informācija par šīs apdrošināšanas polises segumu tiks sniegta e-pasta vēstulē, kas Dalībniekam tiks
nosūtīta pirms aizbraukšanas. Iesakām iegādāties papildu medicīnisko, evakuācijas, ceļojuma atcelšanas,
ceļojuma pārtraukšanas, bagāžas nozaudēšanas/bojājumu, negadījumu/slimības, kā arī jebkuru citu
piemērojamo apdrošināšanu.
Saprotu, ka uz veselības aprūpi un evakuāciju ārpus Dalībnieka mītnes valsts neattiecas lielākā daļa
standarta apdrošināšanas polišu un tās var būt ļoti dārgas. Vienīgi es atbildu par visiem medicīniskās
evakuācijas, ceļojuma atcelšanas, ceļojuma pārtraukšanas, bagāžas nozaudēšanas/bojājumu,
negadījumu/slimības vai citiem izdevumiem, kas radušies Dalībniekam Programmas laikā vai ir ar to
saistīti, un uz kuriem neattiecas CIEE iegādātā apdrošināšana tās atlīdzības ierobežojumu un/vai polisē
paredzēto ierobežojumu dēļ. Saprotu, ka profilaktiskā/preventīvā aprūpe neietilpst CIEE apdrošināšanas
polisē un vienīgi es atbildu par savu veselības, psiholoģisko un fizisko stāvokli Programmas laikā. Ja
Programmas laikā man rodas kādas veselības, psiholoģiskas vai fiziskas problēmas, vienīgi es atbildu par
visu man nepieciešamo aprūpi, kā arī visām izmaksām un izdevumiem par aprūpi, ciktāl tos nesedz CIEE
apdrošināšanas polise.
Piekrītu segt visas izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar jebkādu Dalībniekam nodrošināto veselības
aprūpi un ar to saistīto transportēšanu, kā arī kompensēšu CIEE un necelšu pret to iebildumus par
izmaksām un izdevumiem, kas radušies minēto iemeslu dēļ, vai prasījumiem, kuru pamats ir minētie
iemesli.
Uzņemošās valsts likumi un paražas
Dalībniekam, atrodoties ārvalstīs, ir pienākums ievērot vietējos likumus un paražas. Daudzi no šiem
likumiem un paražām var būtiski atšķirties no Dalībnieka valstī pieņemtajiem. Saprotu, ka Dalībnieka
rīcība var ietekmēt to, kā citi dalībnieki, CIEE un Dalībnieks gūst plānoto labumu no Programmas.
Dalībnieks piekrīt uzvesties tā, lai veicinātu abpusēji izdevīgu saskarsmi ar citiem dalībniekiem un CIEE.
Šajā līgumā un Programmas noteikumos (B pielikums) ir izklāstīts, ko uzskata par nepieņemamu
uzvedību un ko sagaida no Dalībniekiem.
Izdevumi
Vienīgi es atbildu par visiem izdevumiem un izmaksām, kas Dalībniekam rodas pirms Programmas, tās
laikā un pēc tās, izņemot izmaksas, kas norādītas CIEE vidusskolēnu vasaras ārzemju braucienu
mājaslapā kā Programmas maksā ietilpstošas. CIEE nekādā gadījumā neatbildēs par izdevumiem, kas
Dalībniekam un/vai vecākam (-iem)/aizbildnim (-ņiem) radušies, gatavojoties Programmai (ieskaitot, bez
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ierobežojuma, izdevumus par vīzām, pasēm, vakcināciju, lidmašīnas biļeti, bagāžas biļeti, tajā skaitā par
bagāžas svara pārsniegšanu, kabatas naudu u. c.). Dalībnieks arī atbild par visām izmaksām, kas radušās
(ieskaitot, bez ierobežojuma, tālruņa sarunas, pasta izdevumus, apdrošinātāja nekompensētos papildu
medicīniskos izdevumus utt.) pirms tam, kad Dalībnieks atgriežas mājās pēc Programmas beigām vai pēc
rēķina saņemšanas. Ja Dalībnieks izstājas vai tiek izslēgts no Programmas un viņam mājās jāatgriežas
ātrāk, par izdevumiem, kas ar to saistīti, atbild vienīgi Dalībnieks. Ļoti ieteicams, lai Dalībniekam būtu
brīvie naudas līdzekļi vismaz 200 USD apmērā.
Apmaksāts darbs
Dalībniekam aizliegts veikt darbu par samaksu laikā, kamēr viņš piedalās Programmā. Dalībnieks var
piedalīties brīvprātīgo pasākumos tikai tad, ja tos organizē CIEE.
Atgriešanās mājās, izstāšanās vai izslēgšana
Labprātīga atgriešanās Dalībnieka mītnes valstī pirms Programmas beigām ir iespējama vienīgi
izņēmuma gadījumos ar CIEE rakstveida piekrišanu. Ja Dalībnieks atgriežas mītnes valstī bez CIEE
atļaujas, Dalībnieks tiek izslēgts no Programmas.
Ja Dalībnieks izstājas no Programmas, par to rakstveidā jāinformē CIEE. Izstāšanās ir spēkā tikai, sākot ar
dienu, kad CIEE Vidusskolēnu vasaras ārzemju braucienu nodaļa saņēmusi minēto rakstveida
paziņojumu. To, vai tiek atmaksāti Programmas maksājumi, nosaka saskaņā ar A pielikumu.
Ja ieceļošanai Programmas norises valstī ir nepieciešama vīza un Dalībnieks izstājas vai tiek izslēgts no
Programmas pirms Programmas beigām, Dalībnieks ar šo vīzu nedrīkst ieceļot Programmas norises valstī
vai palikt tajā. Par izstāšanos vai izslēgšanu CIEE var paziņot atbildīgajām imigrācijas dienesta
amatpersonām.
Šā Līguma pārkāpumam var sekot Dalībnieka tūlītēja izslēgšana no Programmas un tūlītēja atgriešanās
mājās. Piekrītu segt visas izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Dalībnieks priekšlaikus pārtraucis dalību
Programmā. Dalībnieks ir atbildīgs par izmaksām par mājuplidojumu, ar ko izstāšanās vai izslēgšanas
gadījumā Dalībnieks priekšlaicīgi atgriežas mītnes valstī. Ja CIEE organizē un apmaksā mājuplidojumu
izstāšanās vai izslēgšanas dēļ, piekrītu 30 dienu laikā kompensēt CIEE radušos izdevumus.
Privātums
CIEE patur tiesības pēc saviem ieskatiem sazināties ar Dalībnieka skolu, vecāku (-iem)/aizbildni (-ņiem),
audžuģimenes vecākiem, kopmītņu uzraugiem vai ārstiem jautājumos, kas skar veselības stāvokli, vai
citos jautājumos, kas ir saistīti ar Programmu. Šīs tiesības ir prioritāras pār jebkuriem privātuma
aizsardzības noteikumiem, kas citādi būtu jāpiemēro.
Fotoattēli
CIEE patur tiesības veidot foto vai filmētus materiālus par Programmu un/vai Dalībnieku, un CIEE patur
tiesības izmantot un/vai izplatīt Dalībnieka Programmas laikā radītos dokumentus un materiālus. CIEE arī
var izmantot minētos dokumentus un materiālus veicināšanas un/vai komerciāliem mērķiem bez
atlīdzības un neuzņemoties atbildību.
Programmas gaidas un noteikumi
No Dalībnieka tiek gaidīta aktīva līdzdalība Programmā, ieskaitot orientāciju, seminārus, kultūras
pasākumus un citus CIEE un Programmas noteiktus pasākumus. No Dalībnieka tiek gaidīts, lai viņš
pārstāvētu savu dzimteni, pilsētu un skolu kā „vēstnieks”, tādējādi ievērojami veicinot sapratni savas
uzņemošās valsts un mītnes valsts starpā. Obligāta Programmas sastāvdaļa ir piedalīšanās visās
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Programmas aktivitātēs. Ja piedalīšanās ir neapmierinoša, netiek ievēroti programmas noteikumi un/vai
uzvedība ir slikta, tas ir pamats izslēgšanai no Programmas.
CIEE patur tiesības veikt izmaiņas Programmas plānā, kā arī citas izmaiņas, ieskaitot, bez ierobežojuma,
CIEE vidusskolēnu vasaras ārzemju braucienu mājaslapā minēto ekskursiju, aktivitāšu, orientācijas un
tēmu aizstāšanu vai izmaiņas. CIEE neatbild par šādām izmaiņām vai ar tām saistītajām gaidām.
Dalībnieks var tikt ievietots viesģimenē, neņemot vērā rasi, reliģisko piederību un sociāli ekonomisko
stāvokli, un šādā gadījumā dzīvos ģimenē kā tās loceklis, ievērojot ģimenē noteiktos pienākumus,
noteikumus un tradīcijas. Viesģimene var būt viens cilvēks bez bērniem (izņemot, ja šī persona ir vīrietis
un Dalībnieks ir sieviete), viens vecāks ar bērniem, bezbērnu pāris (ieskaitot pārus ar pieaugušiem
bērniem, ar kuriem viņi vairs nedzīvo kopā) vai pāris ar bērniem. Dalībnieks var dzīvot vienā istabā ar tā
paša dzimuma brāli vai māsu no uzņemošās ģimenes vai citu tā paša dzimuma CIEE dalībnieku.
Dalībnieks savas ikdienas aktivitātes veiks ar viesģimenes vecāka (-u) piekrišanu. Dalībniekam par savu
atrašanās vietu vienmēr jāinformē viesģimenes vecāks (-i). Dalībnieks kopā ar viesģimeni var doties
organizētos braucienos (pieaugušo uzraudzībā).
Dalībnieks var tikt izmitināts kopmītnē, un šādā gadījumā piemēro universitātes/kopmītņu un CIEE
noteikumus. Ja Dalībnieks uzturas kopmītnē, viņš/viņa istabā dzīvos kopā ar citu tā paša dzimuma
Dalībnieku (-iem).
Dalībniekam nav atļauts Programmas laikā patstāvīgi ceļot ar jebkāda veida transportu (ieskaitot, bez
ierobežojuma, iešanu kājām, braukšanu ar divriteni, taksometru, autobusu, vilcienu, lidmašīnu, prāmi
utt.), ja CIEE to tieši nav atļāvusi. Stingri aizliegts ceļot ar autostopiem, vadīt motorizētus
transportlīdzekļus, piemēram, automobili, motorolleru vai motociklu, kā arī iegādāties vai glabāt ieročus.
Marihuānas, alkohola vai jebkuras citas ierobežotas aprites vielas vai medikamenta (izņemot, ja to
Dalībniekam izrakstījis ārsts) lietošana vai glabāšana ir pamats tūlītējai izslēgšanai no programmas.
Dalībnieks nedrīkst iesaistīties nekādās seksuālās darbībās, likumpārkāpumos, aizskaršanā vai amorāli
uzvesties (ieskaitot, bez ierobežojuma, seksuālas attiecības, seksuāla satura īsziņu sūtīšanu,
pornogrāfisku vai ekspluatējušu materiālu izmantošanu vai izplatīšanu, vulgāru ekshibicionismu, rupjus
vai nepieklājīgus žestus, citu personu seksuālu aizskaršanu, iebiedēšanu utt.), pieņemt lēmumus vai veikt
darbības, kas būtiski maina Dalībnieka dzīvi (piemēram, pāriet jaunā ticībā, palikt stāvoklī vai
apprecēties), vai veikt jebkādu ķermeņa pārveidošanu (piemēram, tetovējoties vai veicot ķermeņa
pīrsingu), pat ja to atļāvis (-uši) vecāks (-i)/aizbildnis (-ņi).
Dalībniekam jāievēro Līguma prasības, gaidas un noteikumi, kā arī B pielikumā izklāstītie noteikumi un
gaidas.
Dalāmība
Ja Līgums jebkurā daļā tiek atzīts par spēkā neesošu, atlikusī Līguma daļa saglabā pilnu juridisko spēku.
Saistošs šķīrējtiesas process
Piekrītu tam, ka jebkurš strīds, kas attiecas uz šo līgumu, brošūru vai citu manas Programmas literatūru
vai pašu Programmu, ir ar to tieši vai netieši saistīts, tiek izšķirts vienīgi saistošā šķīrējtiesas procesā
Portlendā, Menas apgabalā, saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem Amerikas Šķīrējtiesu asociācijas
komerciālās šķīrējtiesas noteikumiem. Šim procesam piemēro Menas pavalsts materiālās tiesības.
Šķīrējtiesnesim, nevis federālajai, pavalsts vai rajona tiesai, ir ekskluzīvas pilnvaras izšķirt jebkuru strīdu
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par šā līguma interpretāciju, piemērojamību, izpildāmību, pieļaujamību vai noslēgšanu, ieskaitot, bez
ierobežojuma, prasības par līguma vai tā daļas spēkā neesamību vai atcelšanu.

Apstiprinājums un piekrišana
Apstiprinu, ka Līgumu parakstu brīvprātīgi.
Šī veidlapa jāparaksta Dalībniekam, bet, ja viņš nav sasniedzis 18 gadu vecumu – viņa vecākam vai
aizbildnim. Ja Dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, Vecāks (-i)/Aizbildnis (-ņi) nepārprotami atzīst,
ka viņš/viņa Līgumu paraksta Dalībnieka vārdā un ka Dalībniekam būs saistoši visi Līguma noteikumi.

Dalībnieka vārds:

Dalībnieka paraksts:

Vecāka/aizbildņa vārds:

Vecāka/aizbildņa paraksts:

Datums:
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A pielikums
Maksājumu un atcelšanas politika
IZMAKSU VEIDS

SAMAKSAS TERMIŅŠ

SUMMA

ATMAKSAS POLITIKA

Pieteikuma maksa

Jāsamaksā, iesniedzot
pieteikumu

25 USD

Netiek atmaksāta

Apstiprinājuma depozīts

Jāsamaksā 15 dienu
laikā pēc
apstiprināšanas

1000 USD

Netiek atmaksāts

Programmas maksas
atlikusī summa

Jāsamaksā līdz
2016. gada 8. aprīlim

Summa atkarīga no
Programmas

Atcelšanas un atmaksas
politiku skatīt turpmāk

ATCELŠANAS UN ATMAKSAS POLITIKA
25 USD: neatmaksājams pieteikuma depozīts pēc pieteikuma iesniegšanas
1000 USD: netiek atmaksāti pēc 2016. gada 8. aprīļa
Puse Programmas maksas (summa atkarīga no programmas): neatmaksājama pēc 2016. gada 12. maija
Pilna Programmas maksa (summa atkarīga no programmas): neatmaksājama pēc Programmas
aizbraukšanas datuma (ieskaitot gadījumus, ja Dalībnieks izstājas vai tiek izslēgts)
Ja CIIE atceļ Programmu jebkādu iemeslu dēļ (pirms Dalībnieka došanās ceļā): CIEE atmaksās
Programmas maksu un iemaksāto depozītu 100% apmērā (izņemot 25 USD pieteikuma maksu)
CITI PIEMĒROJAMIE MAKSĀJUMI
Par čeka atdošanu atpakaļ piemēro 25 USD maksu
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B papildinājums
Programmas noteikumi
Šie Programmas noteikumi ietver svarīgus noteikumus, priekšrakstus un gaidas, kas OBLIGĀTI jāievēro
Programmas laikā. Tie ir noteikti Dalībnieka drošībai un radīti, ievērojot Dalībnieka labākās intereses. To
ievērošana ir būtiska, lai ārzemju pieredze būtu pozitīva. CIEE patur tiesības jebkurā brīdī grozīt vai
papildināt Noteikumus.
1. Jums jābūt aktīvam dalībniekam. Dalība visās Programmas aktivitātēs, pasākumos un
nodarbībās ir obligāta. Ja Jūs aktīvi tajās nepiedalāties, Jūs var izslēgt no Programmas un aizsūtīt
mājās.
2. Jums jābūt savas valsts, pilsētas un skolas vēstniekam. Centieties veicināt starpkultūru sapratni
savas mītnes valsts, citu dalībnieku valstu un uzņemošās valsts starpā.
3. Jums jāciena sava viesģimene un jāievēro tās noteikumi un gaidas par gulētiešanas laiku, mājās
veicamajiem darbiem, interneta un tālruņa lietošanu. Jums tai jāpasaka, uz kurieni dodaties, ar
ko būsiet kopā un kad atgriezīsieties mājās. Dažādām aktivitātēm, ieskaitot draugu viesošanos
viesģimenes mājās, jāsaņem viesģimenes atļauja.
4. Jums jāatgriežas viesģimenes mājās vai kopmītņu istabā līdz noteiktajam gulētiešanas laikam.
5. Ja Jūs nedzīvojat viesģimenē, Jums pēc gulētiešanas laika jāatrodas Jums piešķirtajā istabā.
6. Jūsu istabā nedrīkst atrasties viesi, kas nepiedalās Programmā.
7. Jūs atbildat par savu veselību un pašsajūtu. Ņemiet līdzi un lietojiet visus nepieciešamos
medikamentus, informējiet citus, ja nepieciešama ārsta palīdzība vai jādodas uz slimnīcu.
Informējiet CIEE, ja nejūtaties labi.
8. Jums jāievēro uzņemošās valsts likumi, pat tad, ja tie atšķiras no likumiem, kas ir spēkā Jūsu
mītnes valstī – ja Jūs pārkāpjat likumu, sekos izslēgšana no Programmas un iespējams
kriminālprocess uzņemošajā valstī.
9. Ja Jūs izdarāt kādu no turpmāk minētajām darbībām, Jūs izslēgs no programmas un aizsūtīs
mājās:
a) nelegālu narkotiku lietošana, iegāde, izplatīšana vai glabāšana;
b) recepšu medikamentu lietošana, iegāde, izplatīšana vai glabāšana, izņemot ārsta
izrakstītu medikamentu lietošanu personiskajām vajadzībām;
c) smēķēšana vai tabakas izstrādājumu lietošana;
d) noziedzīgu nodarījumu veikšana vai jebkuru uzņemošās valsts likumu pārkāpšana;
e) jebkāda ieroča lietošana, iegāde vai glabāšana, vai šaujamieroču lietošana;
f) ceļošana ar autostopiem;
g) jebkura motorizēta transportlīdzekļa – automobiļa, motorollera, motocikla, mopēda
utt. – vadīšana.
10. Jūs izslēgs no Programmas par jebkādu alkoholisko dzērienu lietošanu, iegādi vai glabāšanu
neatkarīgi no tā, vai Jūsu vecums ļauj Jums uzņēmējā valstī lietot alkoholu.
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11. Jūs nedrīkstat iesaistīties nekādās seksuālās darbībās, likumpārkāpumos, aizskaršanā vai
amorāli uzvesties (tas ietver, piemēram, seksuālas attiecības, seksuāla satura īsziņu sūtīšanu,
pornogrāfisku foto, video vai citu materiālu izmantošanu vai izplatīšanu, vulgāru
ekshibicionismu, rupjus vai nepieklājīgus žestus, citu personu seksuālu aizskaršanu, tīmekļa
iepazīšanās programmu izmantošanu utt.).
12. Jūs nedrīkstat pieņemt nekādus lēmumus vai veikt darbības, kas būtiski maina Jūsu dzīvi
(piemēram, pāriet jaunā ticībā, palikt stāvoklī vai apprecēties).
13. Jūs nedrīkstat nekādi pārveidot savu ķermeni (piemēram, tetovējoties vai veicot ķermeņa
pīrsingu), pat ja to atļāvis (-uši) Jūsu vecāks (-i)/aizbildnis (-ņi).
14. Visiem ceļojumiem un transportlīdzekļu izmantošanai jāsaņem CIEE un/vai Jūsu viesģimenes
atļauja, ieskaitot iešanu kājām, braukšanu ar divriteni, taksometru, autobusu, vilcienu,
lidmašīnu, prāmi utt.
15. Jums aizliegts skaļi uzvesties un/vai aizskaroši izturēties pret citiem, aizskart citus vai atteikties
sadarboties ar CIEE un citiem Programmas dalībniekiem. Nav pieļaujama uzvedība, kas var kaitēt
citiem dalībniekiem, Jums, citām personām Jums apkārt, Jūsu viesģimenei, CIEE vai jebkurai citai
personai/organizācijai, ar ko Jūs kontaktējaties.
16. Jums jāpiedalās un jāpabeidz tiešsaistes pirmsprogrammas orientācijas (OPDO) kurss, pirms
dodaties piedalīties Programmā.
17. Jūs nedrīkstat veikt nekādu algotu nodarbošanos vai iestāties darbā. Jūs drīkstat piedalīties CIEE
organizētās brīvprātīgā darba aktivitātēs, ja piedalāties palīdzības un līderības programmā.
18. Jums jābūt iespējai ārkārtas situācijā izmantot naudas līdzekļus. Ja Jūs plānojat pirkumus, kas
nav iekļauti Programmas maksā, Jums līdzi jābūt savai kabatas naudai.
19. Lūdzu, atcerieties, ka ne CIEE, ne Jūsu viesģimene neatbild par Jūsu personisko īpašumu. Par
personiskā īpašuma (ieskaitot naudu) nozaudēšanu vai zādzību atbildat vienīgi Jūs.
20. Lūdzu, atcerieties, ka Jūs lidmašīnas salonā drīkstat ienest tikai vienu reģistrētu bagāžas vienību
un ka Jums jāievēro aviosabiedrības noteiktie ierobežojumi un noteikumi. Jūs atbildat arī par
visiem papildu maksājumiem (ieskaitot maksu par bagāžas svara pārsniegšanu), kas radušies
ceļojuma laikā.
21. Ja Jūs piedalāties valodu apguves programmā un saņemat planšetdatoru, ko izmantot
Programmas laikā, tas paliek CIEE īpašumā.
22. Ja Jūs nepiedalāties, neievērojat šos noteikumus vai neatbilstoši uzvedaties, Jūs var izslēgt no
programmas un nosūtīt mājās.

Skolēns

Paraksts

Datums

Vecāka/aizbildņa paraksts (ja skolēnam vēl nav 18 gadu)
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Datums

