Laiviņu brauciens par godu Priekules AA grupas gadadienai.
Organizē Priekules un Kurzemes AA grupas.
Sapulcēšanās vieta - nometne : Rindas skola, Rindas ciems, Ances
pagasts, Ventspils novads.
Kordinātes : (57*31*11*N; 21*53*44*E). (grādi,minūtes).
Atrodas pie autoceļa P77 Ventspils – Dundaga (29. km no Ventspils).
Pasākuma laiks : 2- 3. jūnijs 2018.gads.
Notikuma vieta : Ventspils novada Popes, Ances pagasti.
Maršruts: Pirmā diena : Pope – Rinda ( Rindas upe) 18 km,
Otrā diena : Rinda – Irbenes lokātors (Rindas un Irbes upes)
14 km.
Cena no pieaugušas personas 28 EUR (laiva+ kompl., ēšana, transports),
Cena no bērna līdz 14. gadiem - 14 EUR .
Programma.

1. 9.00 - 10.00 Ierašanās mūsu nometnē. Brokastis (kafija, tēja,
maizītes} un laivu ekipāžu noformēšana.

2. 10.00 – 11.00 Ar autobusu izbraucam uz brauciena sākuma vietu,
sakārtojam laivas, noklausāmies drošības instrukciju un atbildību
par invertāru. Noskaitam mūsu LŪGSNU un dodamies braucienā.

3. Upe būs rāma ar nelielu straumi . Pusceļā paredzēta stiprinoša
maltīte. Laiku šeit nenosakām.

4. Upe mūs pievedīs tieši pie nometnes.
5. Šeit mūs sagaidīs profesionāls pavārs, mākslinieki un daži ļoti jauki
cilvēki , kas rūpēsies par Jūsu vēdera labsajūtu, sporta aktivitātēm
un dejošanas vēlmi. Būs iespējams (varbūt par nelielu piemaksu)
izbaudīt pirts iešanas prieku. Iespējama vimbas cope Rinda upē.

6. 21.00 -22. 00 Kurzemes AA grupas atklātā sapulce. “Kā es
spēju atpūsties un pozetīvi uzlādēt savas emocijas”

7. Nakts atpūta paredzēta līdzpaņemtajās teltīs. Ierobežotā
daudzumā iespējams izīŗēt arī istabiņas.

8. Otrā dienā 3.06 8.00 – 9.00 Ceļamies un veicam visus rīta
pasākumus- mazgājamies, sakārtojam savus īpašumus un
brokastojam.

9. 9.00 – sākam brauciena otro daļu. Upe būs straujāka, līkumaina un
intresantāka ar krācītēm.

10. Ap 13.00 mums vajadzētu piestāt izkāpšanas vietā. Dosimies
nelielā ekskursijā uz netālo Irbenes lokātoru.

11. Autobuss mūs sagaida un nogādā līdz Rindas skolas nometnei.
12. Novadām noslēguma sapulci un dodamies katrs uz savām mājām.
Piezīmes. Plānojam braucēju skaitu ( + - ) 50 cilvēku. Būs arī
sadraudzības biedri no Lietuvas.
Laivas ir mazlietotas un ērtas. Piesakot sevi braucienam
informējiet, kādu laivu Jūs vēlaties.
Pēc pieredzes iesaku draugu pulciņam vai ģimenei izvēlēties
trīsvietīgās laivas, kur ir ērtāka sēdēšana, vairāk vietu.
Jauniem pāriem bez bērniem un divvientulības meklētājiem –
sportiskās divvietīgās laiviņas.
Komplektējot laivas ekipāžas jāņem vērā laivas nomas izmaksas un
drošība. Pēc pieredzes viens bērns līdz 7 gadiem parasti atrodas
3- vietīgajās laivās kopā ar 3 piaugušiem, vai 2 bērni + 2
piaugušie. Šādi sasēžoties ērtība nesamazinās, bet palielinām
drošību.
Brauciena sākuma laikus vēlams ievērot un būt precīziem.
Ja vēlaties, varat paņemt līdzi kādas speciālus ēdienus, uzkodas,
šašlikus, kur pagatavot būs.
Tuvākie veikali būs Ventspilī un Popē, tāpēc veikala preces
iegādājieties ar rezervi.
Par pieteikšanos.
1. Sazvaniet Andri (t. 27865141) un informējiet :
1.1. Cik cilvēku braucat un kādu laivu vēlaties.
1.2. Cik ir bērnu un kādā vecumā.
1.3. Katram dalībniekam iedalīšu reģistrācijas Nr.

2. Par samaksu arī, lūdzu, sazināties ar Andri (t. 27865141)
3. Dalībnieks apstiprināts braucēju kompānijā pēc samaksas
ieskaitīšanas.
4. Kontakta telefoni brauciena laikā: Andris 27865141;
Inārs 26426992 - maršruts; Sarmīte 26351460 – nometne.

